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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
2021-03-04 09:48:22

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/30933

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1995-12-13

Adresas: Vilnius, Pranciškaus Žvirkos g. 8
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4162-0900-0092

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0159:92 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 3.0011 ha
Užstatyta teritorija: 3.0011 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 304560 Eur
Žemės sklypo vertė: 190350 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 393000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-01-29

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-11-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 498-41
2019-01-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-89-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-30

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. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-89-(14.49.109.)
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-30

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Įkeista turtinė teisė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-30 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą

Nr. 20120200064741
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė, kylanti iš 2013-08-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties

Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-339, 2015-10-26 Susitarimo pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-406-
(14.49.57.). Įkaito davėjas UAB "Vileka", a.k. 110353672.

Įrašas galioja: Nuo 2020-10-30
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kamesta", a.k. 259805810
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-08-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-339
Plotas: 10301.00 kv. m

Aprašymas: Terminas - 50 metų.
Įrašas galioja: Nuo 2020-07-29

Terminas: Nuo 2013-08-19
7.3. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Vileka", a.k. 110353672
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2013-08-19 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-339
2015-10-26 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-406-(14.49.57.)

Plotas: 0.208 ha
Aprašymas: Nuomos terminas - 76 m.

Įrašas galioja: Nuo 2015-10-29
Terminas: Nuo 2013-08-19

7.4. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2005-04-18 Įsakymas Nr. Į-139
Aprašymas: 2005-06-02 Kultūros paveldo centro pranešimas Nr. 31. Įregistravimo NKVR Nr. S1049.

Įrašas galioja: Nuo 2005-06-10
7.5. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: VADIMAS KARALIŪNAS, gim. 1974-03-13
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-02 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 809 N01/2004-809
Plotas: 0.201 ha

Įrašas galioja: Nuo 2004-06-29
Terminas: Iki 2093-12-02

7.6. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: IRENA POŠKIENĖ, gim. 1967-03-12

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2002-03-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 48 N01/2002-25228

Plotas: 0.0769 ha
Įrašas galioja: Nuo 2002-07-17

Terminas: Nuo 2002-03-07 iki 2093-12-02
7.7. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: RIMUTIS POŠKA, gim. 1966-11-23
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2002-03-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 48 N01/2002-25228
Plotas: 0.077 ha

Įrašas galioja: Nuo 2002-07-17
Terminas: Nuo 2002-03-07 iki 2093-12-02

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, 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: 3.0011 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, 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: 0.2275 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, 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: 3.0011 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos
(III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, 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: 0.4752 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, 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: 0.423 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, 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: 0.0388 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.7.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, 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: 0.0178 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-01-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-89-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-29
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS PAVASARIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4162-0900-0092, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1538
2017-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-29

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/391450, Nr. 10/57810. Žemės sklypo ribos kerta statinį, unikalus Nr. 4196-8027-0010 (Statiniai - Registro Nr. 10/56927).

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRIEDAS. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS. 

Oro taršos inventorizacijos patvirtinimas Aplinkos apsaugos agentūroje 

129



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt.
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UAB „Ekopaslauga“
El.p. uabekopaslauga@gmail.com

UAB „Atliekų rūšiavimo centras“
El. p. Evaldas@atliekucentras.lt  

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos
El. p. info@aad.am.lt

    2020-03- Nr.Nr. (30.3)-A4E-

     
Į

Į 2020-02-07       Nr. 16

DĖL UAB „ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO CENTRAS“APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR 
IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS 

Išnagrinėjome Jūsų pateiktą UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ (P. Žvirkos g. 8, Vilnius) 

aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą (toliau – Ataskaita).

Informuojame, kad pateikta Ataskaita atitinka Taisyklių1 reikalavimus.
Pagal Taisyklių1 203 punktą Ataskaita įsigalioja nuo šiame rašte nurodytos datos ir galioja 

penkerius metus.
Ataskaitos galiojimo metu pradėjus eksploatuoti naują įrenginį ar jo dalį, susijusią su teršalų 

išmetimu į aplinkos orą, taip pat įvykus įrenginio(-ių) pobūdžio ar veikimo pakeitimui arba išplėtimui, 

procese(-uose) naudojamų žaliavų pakeitimui, dėl kurio gali pasikeisti ūkinės veiklos objekto 

poveikis aplinkos orui, būtina parengti naują arba papildyti galiojančią Ataskaitą ir pateikti Aplinkos 

apsaugos agentūrai. 

Atkreipiame dėmesį, Taisyklėse1 nurodytas veiklos vykdytojo oficialus raštas dėl Ataskaitos 

galiojimo pratęsimo ar naujos Ataskaitos įvertinimo turi būti pateikiamas iki Ataskaitos galiojimo 

pabaigos, įvertinus Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklėse2 nurodytą prašymų nagrinėjimo 20 

darbo dienų termino trukmę.

1 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų 
teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.
2 Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir 
asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 25 punktas.

Elektroninio dokumento nuorašas

130



Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka3.

Direktoriaus įgaliota 
Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                      Loreta Jovaišienė                                        

Ina Kilikevičienė, tel. 870662038, el. p. ina.kilikeviciene@aaa.am.lt

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 šio sprendimo įteikimo Jums dienos.
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RENGĖJŲ SĄRAŠAS 

UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, 50187 Kaunas 

Įm. kodas: 300137906 tel. (8 37) 311558, 8 659 43420 

El. paštas: uabekopaslauga@gmail.com 

Informacija apie laboratorijos turimus leidimus yra patalpinta AAA tinklalapyje: 

http://gamta.lt/files/Laboratoriju%20turinciu%20leidimus%202016-12-30.pdf.  

UAB „Ekopaslauga“ leidimo numeris 1AT-278 bei 1202495. 

 

Laboratorijos vedėja Violeta Juknienė 8 623 44455 

uabekopaslauga@gmail.com 
Aplinkos inžinierius Linas Čekauskas 8 659 43420 

UAB „Ekopaslauga“ 

direktorė  

Agripina Čekauskienė 8 618 24959 

UAB „Atliekų rūšiavimo 

centras“ direktorius 
Evaldas Paulikas 8 618 436311 Evaldas@atliekucentras.lt 
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BENDRI DUOMENYS APIE ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ 
 

Inventorizacijos ataskaita rengiama pirmą kartą, gavus AAD Vilniaus valdybos aplinkos 

apsaugos inspekcijos privalomąjį nurodymą PN11-1 (2020-01-09).  Pagal AAA išduotą taršos 

leidimą Nr. TL-V-46/2016 ūkinės veiklos objektas priima statybines ir griovimo atliekas, kitas 

nepavojingas atliekas (antrinės žaliavos) bei jas tvarko. Dalis gautų atliekų gaunama surūšiuota. 

Projektinis įrenginio pajėgumas 122400 t/metus. 

Į įmonę atliekos atvežamos autotransportu ir išpilamos gamybiniame ceche. Apie 80% 

atliekų išpilama gamybiniame ceche, apie 20% -  atviroje lauko aikštelėje.  Atliekų išpylimo metu 

lauke per neorganizuotą taršos šaltinį (toliau –t.š.) 601 į aplinkos orą patenka kietosios dalelės. 

Kadangi pastate priverstinės ventiliacinės sistemos nėra, tai atvežtų atliekų išpylimo metu 

kietosios dalelės į aplinkos orą patenka per darbo metu atvirus vartus – neorganizuotą t.š. 602. 

Iškrautos atliekos gamybiniame ceche 2,5 m3 kaušo talpos krautuvu pilamos ant 

transporterio, kuris jas tiekia į besisukantį rotacinį būgną (1 pav.). Per būgno 4 cm angas išbyra 

smulkioji atsijų frakcija, kuri tuo pačiu krautuvu išvežama į lauko aikštelę ir iškraunama. Kadangi 

proceso metu dulka, oro teršalai į aplinkos orą patenka per tuos pačius vartus, tai šio proceso metu 

įvertinta tarša susumuota prie 602 t.š. 

 

1 pav. Atliekų išpylimas ant transporterio 

Iš rotacinio būgno atliekos  transporteriu patenka į rūšiavimo liniją, kurioje rankiniu būdu 

atskiriamas kartonas, plastikas, putplastis, mediena, metalas, betonas, plytos. 

 

2 pav. Iš rotacinio būgno atliekos transportuojamos į rūšiavimo liniją. 

Rūšiuotos atliekos surenkamos atskiruose boksuose. Kadangi atliekos gali būti apsivėlusios 

žemės-smėlio-betono dalelėmis, tai joms, krintant į boksus, dulka. Boksai įrengti gamybinėse 
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patalpose.  Tarša kietosiomis dalelėmis per ketverius atvirus vartus vertinta per 603, 604, 605 ir 

606 t.š. (3 pav.) 

 

3 pav. Išrūšiuotos atliekos patenka į atskirus boksus 

Surinktos betono, plytų atliekos trupinamos trupintuvu dviem frakcijomis : 0-45 ir 0-0,80. 

Vidutinis trupintuvo našumas - 25 t/val.  Trupinama gamybinio cecho viduje, tačiau į aplinkos orą 

per atvirus vartus neorganizuotai patenka kietosios dalelės (607 t.š.). 

Surūšiuotas kartonas, plastikas presuojamas,  kipos iki išvežimo sandėliuojamos lauke. Šio 

proceso metu oro taršos nesusidaro. 

Birių žaliavų sandėliavimo metus oro tarša kietosiomis dalelėmis vertinta per 608 t.š., o 

pakrovimo metu – per 609 t.š. Rūšiuotos atliekos pakraunamos į 13-38 m3  tūrio konteinerius arba 

į 50-90 m3 tūrio vilkikus trimis 1,5-2,5 m3 talpos krautuvais. 

Buitinės patalpos šildomos elektriniais radiatoriais ir 10 kW galios malkine krosnele. Kuro 

degimo metu per 001 t.š. į aplinkos orą patenka kietosios dalelės, azoto oksidai, sietos dioksidas ir 

anglies monoksidas. 

Įmonėje veikia mobilus suvirinimo postas. Atliekamas įrangos remontas įvairiose gamybos 

vietose, remontuojami įrenginiai, konteineriai, transporto priemonių padargai. Virinama tiek viela, 

tiek elektrodais.  Suvirinimo metu į aplinkos orą neorganizuotai per 610 t.š. patenka suvirinimo 

aerozolis - geležies, mangano, chromo junginiai, bei dujiniai teršalai – anglies monoksidas ir azoto 

oksidai.  

2019 m. priimta atliekų, sunaudota medžiagų: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1. Atliekos t/metus 13 150 

2. 
Popierius ir kartonas, plastikas, mediniai padėklai, 

metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė 
t/metus 364 

3. Elektrodai kg/metus 5 

4. Suvirinimo viela kg/metus 18 

5 Malkos t/metus 0,8 
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Informacija apie 2019 m. pagaminta produkciją pateikta žemiau esančioje lentelėje. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis 

1 2 3 4 

1. Rotacinio sijotuvo 0-4 cm atsijos t 500 

2. 
Rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių ir keramikos 

gaminių mišinys 

t 

4546 

3. Rūšiuotos atliekos t 13 514 
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IŠSISKIRIANČIŲ TERŠALŲ KIEKIŲ SKAIČIAVIMAI 

Buitinė krosnelė (001 t.š.) 

2019 m. sukūrenta 0,8 t medienos (biokuro). Vidutinis kuro kaloringumas – 18 GJ/t. 

Bendras per metus sukūrentas kuro kiekis, išreikštas GJ skaičiuojamas: 0,8 t x 18 GJ/t = 14,4 GJ. 

Metinis išsiskiriančių teršalų kiekis skaičiuojamas vadovaujantis literatūros šaltiniu [4]. 

Naudojami B dalies „Sectoral guidance chapters“ 1A skyriaus „Combustion“ poskyryje 1.A.4.b.i 

„Small combustion“ lentelėje 3.39 biokuru kūrenamam katilui, koeficientai skirti skaičiuoti taršą 2 

lygiu. Skaičiavimui panaudotos vidutinės teršalų vertės. Vienkartiniai teršalų kiekiai nustatytai 

matavimo būdu. Tyrimų rezultatai pateikti protokole Nr.5 ataskaitos 1 priede.  

Teršalo pavadinimas EFteršalo, g/GJ 

Anglies monoksidas (A) 4000 

Azoto oksidai (A) 50 

Kietosios dalelės (A) 880 

Sieros dioksidas (A) 11 

 

Išmetamų į aplinkos orą metinių teršalų kiekiai skaičiuojami: 

Eteršalo = AR x EFteršalo x (1- η) x 10-6, 

čia: 

Eteršalo – teršalo kiekis, t/metus; 

AR – šiluminės energijos kiekis, GJ; 

EFteršalo – vidutinis teršalo emisijos koeficientas, g/GJ. 

η – teršalų mažinimo priemonės veikimo efektyvumas, lygus 0.  

ECO = 14,4 GJ x 4000 g/GJ  x 10-6 =  0,0576 t 

ENOx = 14,4 GJ x 50 g/GJ  x 10-6 =  0,0007 t 

ESO2 = 14,4 GJ x 11 g/GJ  x 10-6 = 0,0002 t 

EKD = 14,4 GJ x 880 g/GJ  x 10-6 =  0,0127 t 
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STACIONARŪS NEORGANIZUOTI APLINKOS ORO TARŠOS 

ŠALTINIAI 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas lauko aikštelėje (601 t.š.) 

Dalis į įmonę atvežtų atliekų išpilama kiemo aikštelėje. 2019 m. priimta 13 150 t atliekų, 

tai lauko aikštelėje išpilama apie 20% šio kiekio, t.y. 2 630 t. Išpylimo metu į aplinkos orą 

išsiskyrusių kietųjų dalelių kiekis skaičiuojamas pagal [4] literatūros skyriuje 2.A.5.c „Storage, 

handling and transporto f mineral products“ pateiktus emisijos koeficientus. 3.4 lentelėje pateikti 

emisijos koeficientai nuo neorganizuotų taršos šaltinių perkrovimo metu. Skaičiavimui naudojama 

formulė: 

EKD = AR x EF x 10-6, t/metus 

čia: 

 E- išmetamo teršalo kiekis, t/m. 

AR- iškraunamų produktų metinis kiekis, t 

EF- emisijos koeficientas, EFKD = 12 g/t. 

EKD = 2630 x 12 x 10-6 = 0,0316 t/metus 

Atliekos atvežamos pagrinde konteineriais, kurių talpa nuo 8 iki 38 m3. T.y. vidutinė talpa 23 m3. 

Konteinerio išpylimas trunka apie 5 min. Vienas m3 atliekų vidutiniškai sveria apie 150 kg. 

Vadinasi, 2 630 t sudarys 2 630 t x 1 m3 : 0,150 m3 = 17 533 m3 atliekų, kurios bus iškrautos iš: 

17 533 m3 : 23 m3 = 762 konteinerių. Tai sudaro  762 kont. x 5 min = 3810 min arba  63,5 

val./metus. Vienkartinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą skaičiuojamas: 

0,03156 t x 106 / 3810 min. / 60s = 0,13806 g/s 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas ir tvarkymas priėmimo zonoje (602 t.š.) 

Didžioji dalis į įmonę atvežtų atliekų išpilama gamybiniame ceche, įvažiavus pro vartus. 

2019 m. priimta 13 150 t  atliekų. Skaičiuojama analogiškai  601 t.š:  

EKD išpylimas = 13 150  x 12 x 10-6 = 0,1578 t/metus 

Kadangi atliekos išpilamos gamybinio pastato viduje, tai į aplinkos orą patenka tik dalis kietųjų 

dalelių per atvirus vartus. Emisijos įvertinimui panaudota  [6] metodikos informacija, kurioje 

įvertinamas emisijos sumažėjimas dėl perkrovimo vietos uždengimo. Kadangi krovos uždara iš 3-

jų pusių, teršalų emisijos skaičiavimui galima naudoti koeficientą 0,1. Kitaip sakant, nuo 

išsiskyrusių kietųjų dalelių  kiekio, per vartus į aplinkos orą pateks 10% bendro kietųjų dalelių 

kiekio: E = EKD x 10%  = 0,1578 t x 10% = 0,01578 t/metus 

Kadangi  atliekos krautuvu kraunamos ant transporterio ir sijojamos besisukančiame būgne, tai 
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perdirbimo metu išsiskiria dar toks pats kietųjų dalelių kiekis, kurio pagrindinė dalis nusėda 

gamybinėse patalpose, o 10% patenka per vartus į lauką. Metinė per priėmimo vartus patenkanti 

kietųjų dalelių tarša bus: 

EKD_išpylimas +EKD_pakovimas+sijojimas = 0,01578 t/metus + 0,01578 t/metus =  0,0316 t/metus 

Proceso trukmė - 8 val. per dieną  ir 251 dienų, t.y. 2008 val./metus. Kietųjų dalelių kiekis, 

patenkantis į aplinkos orą per sekundę skaičiuojamas: 

0,03156 t x 106 / 2008 val. / 3600s = 0,00437 g/s 

Rūšiuotų atliekų surinkimas boksuose, transportavimas (603-606 t.š.) 

Byrant rūšiuotoms atliekoms į boksus, bei vėliau juos kraunant krautuvu išvežimui 

gamybiniame pastate per atvirus ketverius vartus į aplinkos orą patenka kietosios dalelės. 2019 m. 

priimta 13 514 t atliekų, tai per atvirus vartus į aplinkos orą pateks kiekis, įvertintas pagal [4] 

metodiką, 3.4. lentelės duomenis. Skaičiuojama analogiškai t.š. 602. 

EKD rūšiuotų byrėjimas ir išvežimas = 13 150 x 12 x 10-6 = 0,1578 t/metus 

Nuo išsiskyrusių KD kiekio, per vartus į aplinkos orą pateks 10% bendro kietųjų dalelių kiekio: 

E = EKD x 10% = 0,1578 t x 10% = 0,01578 t/metus. 

Per bet kuriuos vartus (603, 604, 605, 606 t.š.) į aplinkos orą pateks vienodas KD kiekis: 

Kiekvienam taršos šaltiniui tenka: EKD = 0,01578 t/metus /4 vnt. = 0,0039 t/metus 

Rūšiavimo linija veikia 8 val. per dieną  ir 251 dienų, t.y. 2008 val./metus. Vienkartinis kietųjų  

dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą iš vieno taršos šaltinio skaičiuojamas: 

0,003945 t x 106 / 2008 val. / 3600s = 0,00055 g/s 

Betono trupintuvas (607 t.š.) 

2019 m. surinktos 4546 tonos betono, čerpių, plytų mišinio sutrupintos žiaunine 25 t/val. 

našumo akmenskalde. Trupintuvas naudojamas gamybiniame pastate, tačiau dalis kietųjų dalelių į 

aplinkos orą patenka neorganizuotai per 607 t.š. Skaičiuojama analogiškai 602 t.š. 

EKD = AR x EF x 10-6, t/metus 

čia: 

 EKD- išmetamo teršalo kiekis, t/metus; 

AR- trupintų produktų metinis kiekis, t; 

EF- emisijos koeficientas, EFKD = 12 g/t 

EKD trupinant = 4 546 x 12 x 10-6 = 0,0546 t/metus 

Kadangi trupinama gamybinio pastato viduje, tai į aplinkos orą patenka tik dalis kietųjų dalelių per 
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atvirus vartus. Emisijos įvertinimui pasiremta [6] metodikos informacija, kurioje įvertinamas 

emisijos sumažėjimas koeficientu K4 dėl to, kad krovos vieta uždara iš 3 pusių. Pagal šią metodiką 

K4 = 0,1. Kitaip sakant nuo išsiskyrusių KD kiekio, per vartus į aplinkos orą pateks 10% bendro 

kietųjų dalelių kiekio: 

E = EKD x 10% = 0,0546 t x 10% = 0,0055 t/metus. 

Proceso trukme:  4546 t : 25 t/val. = 182 val. 

Vienkartinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą skaičiuojamas: 

0,0055 t x 106 / 182 val. / 3600s = 0,00833 g/s 

Birių žaliavų sandėliavimas lauko aikštelėje (608 t.š.) 

Įvairios atliekos  laikomos atviroje 0,36 ha aikštelėje, tačiau dulka nuo ploto, kuriame 

laikomos birios medžiagos, t.y. nuo betono, plytų skaldos, 0-4 cm atsijų. Šis plotas užima 0,066 

ha.    Birių žaliavų  kiekis 2019 m. sudarė 5046 t. Laikymo metu į aplinkos orą išsiskyrusių kietųjų 

dalelių kiekis skaičiuojamas pagal [4] literatūros skyriuje 2.A.5.c „Storage, handling and transport 

of mineral products“ 3.2 lentelėje pateiktus emisijos koeficientus. Skaičiavimui naudojama 

formulė: 

EKD = AR x EF x 10-6, t/metus 

čia:  

E- išmetamo teršalo kiekis, t/metus; 

AR- visų atliekų laikymo aikštelės plotas, ha 

EF- emisijos koeficientas, EFKD = 16,4 t/ha/metus; 

EKD laikymas = 0,066 ha x 16,4 = 1,0824 t/metus 

Vienkartinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į aplinkos orą iš taršos šaltinio: 

1,0824 t x 106 / 365 d. / 24 val. / 3600s = 0,03432 g/s 

Birių žaliavų pakrovimas į konteinerius ir vilkikus (609 t.š.) 

2019 m. surinkta 4546 t betono, čerpių, plytų trupintos žaliavos bei 500 t rotacinio būgno 

atsijų.    Viso birių žaliavų  - 5046 t. Skaičiuojama analogiškai t.š. 602.  

EKD pakrovimas = 5046 x 12 x 10-6 = 0,0606 t/metus 

Žaliavos pakraunama išvežimui į 13-38 m3 didžiatūrius konteinerius ir į 50-90 m3 vilkikus. 

Vidutinė konteinerio talpa 25,5 m3, vilkiko – 70 m3. Trupinto betono 1 m3 sveria apie 1,2 t. Tai 

4546 t sudarys 3788 m3. Rotaciniame sijotuve gautų atsijų 1 m3 sveria apie 0,7 t. Tai 500 t sudarys 

714 m3. 
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Bendras birių žaliavų tūris: 3788 m3 + 714 m3 = 4502 m3 

2,5 m3  (kaušas) produkto pakraunamas per 2 minutes, vadinasi per metus  gauto produkto 

pakrovimas trunka 3602 min arba 60 val./metus. Vienkartinis kietųjų dalelių kiekis, patenkantis į 

aplinkos orą iš taršos šaltinio: 0,0606 t x 106 / 60 val. / 3600s = 0,28021 g/s 

 

Suvirinimas (610 t.š.) 

 

2019 m. suvirinimui sunaudojama 18 kg suvirinimo vielos. Skaičiavimuose naudojami 

duomenys vielai Sv08G2S. Pagal literatūroje [6], psl. 131 metodiką suvirinimo vielos metu nuo 1 

kg vielos išsiskiria: 7,48 g geležies junginių, 0,50 g mangano junginių, 0,02 g chromo oksido, 

0,70 g azoto oksidų, 2,90 g anglies monoksido.  

 

Technologinis 

procesas 

Metiniai 

suvirinimo 

medžiagų 

kiekiai, 

kg/m. 

Teršalai, kg/m. 

Geležis ir 

jos 

junginiai 

Mangano 

junginiai 

Chromas 

šešiavalentis  

Azoto 

oksidai 

Anglies 

monoksidas 

Suvirinimas 

viela 
18 0,13464 0,009 0,00036 0,0126 0,0522 

 

Vidutiniškai per valandą sunaudojama apie 1,0 kg vielos. Tuomet teršalų emisija: 

geležies junginiai  (1 kg x 7,48 g/kg) / 3600 s = 0,00208 g/s 

mangano junginiai  (1 kg x 0,50 g/kg) / 3600 s = 0,00014 g/s 

chromas šešiavalentis  (1 kg x 0,02 g/kg) / 3600 s = 0,00001 g/s 

azoto oksidai   (1 kg x 0,70 g/kg) / 3600 s = 0,00019 g/s 

anglies monoksidas  (1 kg x 2,90 g/kg) / 3600 s = 0,00081 g/s 

 

2019 m. suvirinimui sunaudojama 5 kg elektrodų Skaičiavimuose naudojami duomenys 

elektrodams ANO-4. Pagal literatūroje [6], psl. 123 metodiką suvirinimo elektrodais metu nuo 1 

kg elektrodų išsiskiria 5,41 g geležies ir 0,59 g mangano junginių. 

 

Technologinis procesas Metiniai suvirinimo 

medžiagų kiekiai, 

kg/m. 

Teršalai, kg/m. 

Geležis ir jos 

junginiai 
Mangano junginiai 

Suvirinimas elektrodais 5 0,02705 0,00295 

  

Vidutiniškai per  valandą sunaudojama apie 1 kg elektrodų. Tuomet  teršalų emisija: 

geležies junginiai  (1 kg x 5,41 g/kg) / 3600 s = 0,00150 g/s 
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mangano junginiai  (1 kg x 0,59 g/kg) / 3600 s = 0,00016 g/s  

 

Bendras į aplinkos orą išmetamas geležies junginių kiekis: 0,13464 kg  + 0,02705 kg = 0,16169 

kg= 0,0002 t 

Bendras į aplinkos orą išmetamas mangano junginių kiekis: 0,009 kg + 0,00295kg = 

0,01195 kg = 0,00001 t 

Bendras į aplinkos orą išmetamas šešiavalenčio chromo kiekis: 0,00036 kg = 0,0000004 t 

Bendras į aplinkos orą išmetamas azoto oksidų (C) kiekis: 0,0126 kg = 0,00001 t 

Bendras į aplinkos orą išmetamas anglies monoksido kiekis: 0,0522 kg = 0,00005 t. 
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1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI       

Veiklos 

rūšies 

kodas 

Cecho ar kt. 

Pavadinimas arba Nr. 

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai 

Pavadinimas Nr. 

Darbo laikas, val. Išsiskyrę teršalai 

Per 

parą 
Per metus Pavadinimas Kodas 

Kiekis, 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

030103 Buitinės patalpos 
Kaminas. Buitinė krosnelė 10 

kW 
001 24 1008 

Anglies monoksidas (A) 177 0,0576 

Azoto oksidai (A) 250 0,0007 

Sieros dioksidas (A) 1753 0,0002 

Kietosios dalelės (A) 6493 0,0127 

1202 

Lauko aikštelė 
Nerūšiuotų atliekų išpylimas 

lauko aikštelėje 
601 0,25 63,5 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0316 

Nerūšiuotų atliekų 

priėmimo zona 

gamybiniame ceche 

Nerūšiuotų atliekų priėmimas ir 

tvarkymas (priėmimo vartai) 
602 8 2008 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0316 

Rūšiuotų atliekų zona 

(boksai) 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose, transportavimas (pirmi 

vartai) 

603 8 2008 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0039 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (antri vartai) 
604 8 2008 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0039 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose tvarkymas (treti vartai) 
605 8 2008 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0039 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (ketvirti vartai) 
606 8 2008 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0039 

Gamybinės patalpos 
Betono trupintuvas (penkti 

vartai) 
607 0,7 182 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0055 

Lauko aikštelė 

Birių žaliavų sandėliavimas 

lauko aikštelėje 
608 24,0 8760 Kietosios dalelės (C) 4281 1,0824 

Birių žaliavų pakrovimas į 

konteinerius ir vilkikus 
609 0,2 60 Kietosios dalelės (C) 4281 0,0606 

Visoje įmonės 

teritorijoje 
Suvirinimas 610 0,1 23 

Geležis ir jos junginiai 3113 0,0002 

Manganas, mangano oksidai ir kiti 

mangano junginiai  
3516 0,00001 

Chromas šešiavalentis 2721 0,0000004 

Anglies monoksidas (C) 6069 0,00001 

Azoto oksidai (C) 6044 0,00001 
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2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS  ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje 

Teršalų išmetimo 

trukmė, val./metus 
Pavadinimas Nr. 

Koordinatės 

(X;Y) 
Aukštis, m 

Išmetimo 

angos 

matmenys, m 

Srauto 

greitis, m/s 

Temperatūra, 

°С 

Tūrio debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Buitinės krosnelės kaminas 001 581499, 6053040 4,5 0,125 3,88 181,3 0,27 1008 

Nerūšiuotų atliekų išpylimas 

lauko aikštelėje 
601 581545, 6053071 2 3,5 x 4,0 3 Aplinkos - 63,5 

Nerūšiuotų atliekų priėmimas ir 

tvarkymas (priėmimo vartai) 
602 

581537, 6053082; 

581537, 6053097; 

581557, 6053098; 

581555, 6053082 

2 3,5 x 4,0 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose, transportavimas (pirmi 

vartai) 

603 581492, 6053093 2 3,5 x 4,1 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (antri vartai) 
604 581491, 6053088 2 3,5 x 4,2 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose tvarkymas (treti vartai) 
605 581490, 6053078 2 3,5 x 4,3 1 Aplinkos - 2008 

Rūšiuotų atliekų surinkimas 

boksuose (ketvirti vartai) 
606 581489, 6053070 2 3,5 x 4,4 1 Aplinkos - 2008 

Betono trupintuvas (penkti vartai) 607 581508, 6053037 2 3,5 x 4,5 1 Aplinkos - 182 

Birių žaliavų sandėliavimas lauko 

aikštelėje 
608 

581584, 6053046; 

581575, 6053049; 

581575, 6053070; 

581581, 6053088; 

581598, 6053083; 

581590, 6053062 

2,5 660 m2 3 Aplinkos - 8760 

Birių žaliavų pakrovimas į 

konteinerius ir vilkikus 
609 581572, 6053054 4,5 0,5 3 Aplinkos - 60 

Suvirinimas 610 581543, 6053012 1 0,5 1 Aplinkos - 23 
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2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

Cecho ar kt. 

Pavadinimas arba 

Nr. 

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis Metinis, 

t/metus vnt. vidutinė maksimali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

030103 Buitinės patalpos Buitinės krosnelė kaminas  001 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 18280 24965 0,0576 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 73,0 83 0,0007 

Sieros dioksidas (A) 1753 mg/Nm3 1,8 10,900 0,0002 

Kietosios dalelės (A) 6493 mg/Nm3 140,0 173,5 0,0127 

       Iš viso pagal veiklos rūšį 0,0712 

1202 

Lauko aikštelė 
Nerūšiuotų atliekų išpylimas lauko 

aikštelėje 
601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,13806 0,13806 0,0316 

Nerūšiuotų atliekų 

priėmimo zona 

gamybiniame c. 

Nerūšiuotų atliekų priėmimas ir 

tvarkymas (priėmimo vartai) 
602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00437 0,00437 0,0316 

Rūšiuotų atliekų 

zona (boksai) 

Rūšiuotų atliekų surinkimas boksuose, 

transportavimas (pirmi vartai) 
603 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00055 0,00055 0,0039 

  
Rūšiuotų atliekų surinkimas boksuose 

(antri vartai) 
604 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00055 0,00055 0,0039 

  
Rūšiuotų atliekų surinkimas boksuose 

tvarkymas (treti vartai) 
605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00055 0,00055 0,0039 

  
Rūšiuotų atliekų surinkimas boksuose 

(ketvirti vartai) 
606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00055 0,00055 0,0039 

Gamybinės 

patalpos 
Betono trupintuvas (penkti vartai) 607 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00833 0,00833 0,0055 

Lauko aikštelė 
Birių žaliavų sandėliavimas lauko 

aikštelėje 
608 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03432 0,03432 1,0824 

  
Birių žaliavų pakrovimas į 

konteinerius ir vilkikus 
609 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,28021 0,28021 0,0606 

Visoje įmonės 

teritorijoje 
Suvirinimas 610 

Geležis ir jos junginiai 3113 g/s 0,00208 0,00208 0,0002 

Manganas, mangano oksidai 

ir kiti mangano junginiai  
3516 g/s 

0,00014 0,00016 0,00001 
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Chromas šešiavalentis 2721 g/s 0,00001 0,00001 0,0000004 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,00081 0,00081 0,00001 

Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,00019 0,00019 0,00001 

       Iš viso pagal veiklos rūšį 1,2275 

       Viso: 1,2987 

    

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI 
 

Lentelė nepildoma, nes aplinkos oro teršalų valymo įrenginių nėra 
 

 

 

4 lentelė. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI, JŲ IŠVALYMAS ( NUKENKSMINIMAS)    

Teršalai 
Išmesta į aplinkos orą be 

valymo 
Pateko į valymo įrenginius 

Iš viso išmesta į 

aplinkos orą, t/metus 
Pavadinimas Kodas Iš viso 

Iš organizuotų 

taršos šaltinių 
Iš viso 

Įrenginiais surinkta 

(nukenksminta) 
  

Iš viso Utilizuota 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Anglies monoksidas (A) 177 0,0576 0,0576 - - - 0,0576 

Anglies monoksidas (C) 6069 0,00001 - - - - 0,00001 

Azoto oksidai (A) 250 0,0007 0,0007 - - - 0,0007 

Azoto oksidai (C) 6044 0,00001 - - - - 0,00001 

Sieros dioksidas (A) 1753 0,0002 0,0002 - - - 0,0002 

Kietosios dalelės (A) 6493 0,0127 0,0127 - - - 0,0127 

Kietosios dalelės (C) 4281 1,2273 - - - - 1,2273 

Geležis ir jos junginiai 3113 0,0002 - - - - 0,0002 

Manganas, mangano oksidai ir kiti 

mangano junginiai 
3516 0,00001 - - - - 0,00001 

Chromas šešiavalentis 2721 0,0000004 - - - - 0,0000004 

 

6 lentelė. MEDŽIAGŲ PASKIRSTYMO BALANSAS. 

Lentelė nepildoma, nes dažai ir tirpikliai gamyboje nenaudojami. 
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2 PRIEDAS 

APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ PLANAS, P.Žvirkos g. 8, Vilnius 

 

 

      Aplinkos oro taršos šaltinis 

Oro teršalų valymo įrenginių įmonėje nėra 

608 

610 

609 

001 
607 

606 

605 

604 

603 602 

601 
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS. 

Foninės oro taršos duomenys 
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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

 

     

UAB „Ekostruktūra“
el. p. info@ekostruktura.lt

 

   2020-11- Nr.Nr. (30.3)-A4E-

     
Į

Į2020-10-15 Nr. 20-182

DĖL FONINIŲ APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos 
oro užterštumo duomenis UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ adresu P. Žvirkos g. 8, Vilniuje, 
(koordinatės: 581518, 6053087 LKS) teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui:

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų: 
kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių sklaidos 
modeliavimą, prašome naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenis, 
modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, skelbiamus Agentūros interneto 
svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“, išlaikant 
Rekomendacijų 3.1-3.3 papunkčiuose nustatytą eiliškumą. Mangano oksidų, chromo oksidų bei 
geležies oksidų pažemio koncentracijas skaičiuoti neatsižvelgiant į aplinkos oro fonines 
koncentracijas.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka3

Direktoriaus įgaliota 
Taršos prevencijos departamento
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja                                                                     Loreta Jovaišienė                                                    

Ina Kilikevičienė, tel. 870662038, el. p. ina.kilikeviciene@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
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7 PRIEDAS. 

Hidrometeorologijos pažyma 
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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 
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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
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Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 10mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,675 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 10mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,955 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 200ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

29,13 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

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

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 200ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

44,13 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

2,388 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

17,39 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - para 
(90,4procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 50ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

7,928 ug/m^3

168



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - para 
(90,4procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 50ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

34,93 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

4,021 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

31,02 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 20ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,980 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 20ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

16,98 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

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

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 350ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,285 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

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

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 350ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

4,385 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - para 
(99,2procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 125ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,982 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - para 
(99,2procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 125ug/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

4,198 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - chromo junginiai;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,0015mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

6,7E-07 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - LOJ;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,002 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - LOJ;

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

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,063 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,002 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,063 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - geležis ir jos junginiai;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,04mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

4,9E-04 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - mangano oksidai;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,01mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

1,1E-05 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - mangano oksidai;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,001mg/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

4,0E-05 MILIGRAMAI/M*3
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 PRIEDAS. 

Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

UAB Atliekþ rüûiavimo centras

P. Žvirkos g. 8 Vilnius

Komentarai

Teršalas - kvapai;

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

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 8,0 OUE/m3;

ÿaltiniý skaiúius

14

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,002 OUE/M**3
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 PRIEDAS. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 PRIEDAS. 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai 
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Visuomenės informavimas ir viešas supažindinimas su ataskaita 

 

Visuomenės informavimo apie Ataskaitą ir viešo supažindinimo su visuomene 

APIBENDRINIMAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas – tik elektroninėmis 

komunikacijos priemonėmis, vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-

visuomenes-sveikatai-vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-

priemonemis). 

Apie parengtą UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir 

nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius. poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

• Vilniaus savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-06-14, 

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/informacija-apie-parengta-

poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-

internetines-vaizdo-transliacijos-budu/  

• Naujininkų seniūnijoje 2021-06-14 

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“  2021-06-15 

• Vilniaus rajono laikraštyje „Kurier Wilenski“ 2021-06-15 

• Internetiniame Vilniaus krašto laikraštyje „Vilniaus kraštas“ 2021-06-15, 

https://vilniauskrastas.lt/informacija-apie-parengta-poveikio-visuomenes-

sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-

transliacijos-budu/ 

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: 

www.ekostruktura.lt, 2021-06-14, https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/informacija-apie-parengta-uab-atlieku-rusiavimo-centras-

vykdomos-statybiniu-griovimo-ir-nepavojingu-atlieku-priemimo-ir-tvarkymo-

veiklos-adresu-p-zvirkos-g-8-vilnius/  

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (vilnius@nvsc.lt) 2021-05-24. 

Pastaba. Dar vieno Vilniaus rajono laikraščio „Vilniaus diena“ leidyba karantino metu 

sustabdyta, todėl nebuvo galimybės jame patalpinti skelbimo (sustabdymą patvirtinanti ištrauka 

pridedama). Skelbimas patalpintas kitame Vilniaus rajono laikraštyje - „Kurier Wilenski“. 

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ 

http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021 m. birželio 15 d. iki birželio 30 

d. 

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ 

raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas 

iki viešo supažindinimo. 

Per supažindinimo laikotarpį 2021-06-25 iš Salininkų bendruomenės pirmininkės gautas 

prašymas pakeisti numatytą susirinkimo laiką ir būdą, nukeliant į rugsėjo 15 d. ir darant susirinkimą 

Vilniaus Salininkų gimnazijos patalpose. Pasiūlymas atmestas kaip nemotyvuotas (argumentai 

pateikti prie ataskaitos pridedamame rašte, žiūr. 13 priedą).  
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Per supažindinimo laikotarpį iš Salininkų bendruomenės pirmininkės ir Vilniaus 

Salininkų gimnazijos direktoriaus gauti pasiūlymai 2021-06-30. Pasiūlymai dalinai motyvuoti, nes 

susiję su visuomenės nuogąstavimu, todėl išsamiai atsakyta visuomenei (žiūr. 13 priedą). 

Susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. birželio 30 d. nuo 17:30 val. Ataskaita buvo 

pristatyta, visuomenė teikė klausimus, diskutavo. Buvo teikiami tiek pagrįsti pasiūlymai, tiek 

nepagrįsti su PVSV ataskaita nesusiję klausimai. PVSV dokumentų rengėjo atstovai (UAB 

„Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė, aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius, oro taršos 

ir kvapų specialistas Mindaugas Bajoras  ir UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ direktorius Evaldas 

Paulikas į klausimus atsakė. 

Yra išsaugotas surinkimo įrašas, jis pridedamas prie ataskaitos. Visuomenė daugiausia 

kartojosi su tą pačią dieną el. paštu teiktais pasiūlymais, kuriuose dominavo nuogąstavimai ir 

prašymai pagrįsti, patvirtinti ir pan., kad veikla nekelia pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. 

Po viešo supažindinimo visuomenė dar 10 darbo dienų turėjo teisę teikti pasiūlymus. Per 

šį laikotarpį taip pat gauti pasiūlymai 2021-07-15. Pasiūlymai dalinai motyvuoti, nes susiję su 

visuomenės nuogąstavimu, todėl išsamiai atsakyta visuomenei (žiūr. 13 priedą). 

Parengta pasiūlymų įvertinimo pažyma pateikta 13 priede. 

Po visuomenės informavimo procedūrų galima teigti, kad su planuojama ūkine veikla 

visuomenė tinkamai supažindinta, kadangi visuomenė labai aktyviai dalyvavo tiek susirinkimo 

metu, tiek per informavimo laikotarpius. 

 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos pridedamos prie ataskaitos. 
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2021-06-10 Gmail - Re: DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ (PVSV) IR…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1702171440214968343&simpl=msg-f%3A1702171… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Re: DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
VERTINIMO ATASKAITĄ (PVSV) IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ (INTERNETINĖS VAIZDO
TRANSLIACIJOS BŪDU)
savivaldybe@vilnius.lt <savivaldybe@vilnius.lt> 2021 m. birželio 10 d. 12:26
Kam: info@ekostruktura.lt

Laba diena, 

Dėkojame Jums už elektroninį laišką. 
Informuojame, kad laiškas gautas, užregistruotas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. 

Registracijos numeris: A177-31/21(3.3.2.13K-AD24) 
Registracijos data: 2021-06-10 
Dokumento antraštė: DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
ATASKAITĄ (PVSV) IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ (INTERNETINĖS VAIZDO TRANSLIACIJOS BŪDU) 

Dokumento nagrinėjimo statusą galite matyti www.vilnius.lt/dokumentostatusas 

Pastaba. Šis elektroninis laiškas yra automatinis pranešimas, prašome į jį neatsakinėti. 

Pagarbiai 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Klientų aptarnavimo skyrius 
Tel. 1664 www.vilnius.lt
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2021-06-14 Vilniaus miesto savivaldybė - Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/informacija-apie-parengta-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transliacijos-budu/ 1/3

Savivaldybė Projektai Paslaugos Turizmas Verslas Žemėlapiai

❮❮❮ ❯❯❯

1664Paieška tinklalapyje  

Struktūra ir kontaktai Dažniausiai užduodami klausimai Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas Gyvenamosios vietos deklaravimas Dokumento statuso patikrinimas
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2021-06-14 | 

Vilnius.lt  »  Savivaldybė  »  Aplinkosauga ir energetika  »  
Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo

transliacijos būdu)
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, tel. +370 618 46311, el. p.
info@atliekucentras.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas:
Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos
g. 8, Vilnius.

Vieta (adresas): Vilniaus m. savivaldybė, Naujininkų seniūnija, Pranciškaus Žvirkos g. 8.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) vykdomai ūkinei veiklai –
statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų (antrinių žaliavų) tvarkymui.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ 
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ 
nuo 2021 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu
Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. birželio 30 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/tnTg6dx
arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g.
153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt.
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Klientų aptarnavimas
Paslaugos
Klientų aptarnavimo standartas
19118

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000
Trumpasis nr. 1664

Faksas (8 5) 211 2222

El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061

Korupcijos prevencija
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Informavimas apie Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 
nurodytą teritoriją, nustatytą tenkinant viešąjį interesą, joje taikytinas specialiąsias 

žemės naudojimo sąlygas ir teisę kreiptis dėl kompensacijos sumokėjimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 
straipsnio 4 dalimi, skelbiame informaciją apie žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas pagal patvirtintą  Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sis-
temos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai staty-
ba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.
Šis pranešimas skirtas žemės sklypų savininkams bei  naudotojams kurių gyvenamoji vieta 
nežinoma ir nėra galimybės juos informuoti siunčiant pranešimus laišku:
Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių žemės sklypų savininkams bei naudotojams dėl žemės 
sklypų, kurių unikalūs Nr.:391000050104, 440009174722, 391000050053, 391000050054, 
391000050055, 390500010661, 390500011353, 390500014182, 390500012052, 390500012113, 
440000589299, 390500019430, 390500010286, 440017860329, 440007885636, 393500022041, 
393500020041, 440003205838, 395800033522, 395800033252, 391300030134, 391300033203, 
391000052701, 391000050092,  390500010153,    390500010086.
Šakių rajono savivaldybėje esančių žemės sklypų savininkams bei naudotojams  dėl žemės 
sklypų, kurių unikalūs Nr.:440005368558, 841300030034, 841300030015, 841300030138, 
841300030136, 848800040101, 440044796569, 848800020076, 440005510312, 440002344656, 
440000880744, 848800020069, 848800010057, 848800010029, 848800010140, 848800010012, 
440002346365, 440011428572, 847000050169, 440036496394, 440036497197, 847000050180, 
847000020033, 847000020141, 847000020061, 847000020134, 847000020079, 440006431645, 
847000010057, 847000010058, 847000010268, 440003935582, 847000010149, 847000010266, 
844300010007, 843800020057, 848200040265, 848200030014, 440021712861, 440000659607, 
848200020062, 440020628151, 848200020003, 848200020010, 845300080103, 440000959948, 
440006831049, 440021051568, 848400020014, 848400020011, 848400020027, 848400020026, 
440002485305, 440006976449,   847000050021,    847000050180.
Susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2021 m. gegužės 19 d. Nr.370 Dėl 
Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV 
elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
plano patvirtinimo ir patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sis-
temoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-437.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytoje teritorijoje (elektros tinklų apsaugos 
zonoje) bus taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsniu.
Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Įstatyme nurodytose teritorijo-
se, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, kai žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės 
patikėtinio sutikimas neprivalomas, apskaičiuojamos ir išmokamos vadovaujantis Lietuvos Re-
spublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 339 patvirtinta „Kompensacijos dėl 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir 
išmokėjimo metodika“ (toliau – Metodika).  
Prašymus išmokėti kompensaciją (Metodikos 1 priedas), užpildytus Metodikos nustatyta tvar-
ka, bus galima teikti po elektros tinklų apsaugos zonos įrašymo (įregistravimo) Nekilnojamojo 
turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre. Prašymai teikiami Litgrid AB, įmonės kodas: 
302564383, adresas: Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, el. paštu: info@litgrid.eu.
Vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 5 dalies 1 punktu kompensacijos dėl specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų taikymo nemokamos, kai dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo 
atlyginta, jeigu teritorija (jos dalis), dėl kurios nustatymo atsiradusių apribojimų taikymo buvo 
atlyginta, sutampa su naujai nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi).
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka pagal patvirtinto teritorijų planavi-
mo dokumento sprendinius žemės sklype (jo dalyje) administraciniu aktu nustačius žemės 
servitutą, žemės sklypo savininkui mokama administraciniame akte nurodyta kompensacija 
už naudojimąsi nustatytu žemės servitutu. (Užs. 21AVI1-402)

UAB „New Mi rac le“, įgy ven din da ma 2020 05 01 įsi ga lio ju sio Lie tu vos Res-
pub li kos lo te ri jų įs ta ty mo Nr. IX-1661 pa kei ti mo įs ta ty mo 2 str. 9 d. nuos-
ta tas ir va do vau da ma si lo te ri jų tai syk lė mis, 2021 06 15 skel bia lo te ri jos 
„Bri lian ti nė kor ta“ pa bai gą. Dėl lai mė ji mų iš mo kė ji mo ga li ma kreip tis ne 
vė liau kaip per 30 ka len do ri nių die nų po pas kelb tos Lo te ri jos pa bai gos da-
tos, iki 2021 07 15 im ti nai. Ka dan gi bend ro vė tuo pat me tu or ga ni zuo ja ir 
ki tas lo te ri jas, žai dė jo pas ky ros sąs kai to je esan čios lė šos pa si lie ka ir pa-
si bai gus nus ta ty tam 30 die nų ter mi nui ir už jas ga li ma įsi gy ti ki tų bend ro-
vės or ga ni zuo ja mų lo te ri jų bi lie tų.

Dė me sio! 2021 m. bir že lio 27 d. (sek ma die nį) 12 val. vyks So di nin kų bend-
ri jos Upe lis pa kar to ti nis vi suo ti nis na rių su si rin ki mas. Su si rin ki mo vie ta: 
Kel mi jos So dų 67-oji g. Nr.19 (prie van dens bokš tų). Su si rin ki mo dar bot-
var kė: SB Upe lis Pa ja mų-iš lai dų są ma tos tvir ti ni mas 2021/2022 m.; SB 
Upe lis Val dy bos na rių ir val dy bos pir mi nin ko rin ki mai; SB Upe lis eina mų 
klau si mų spren di mas. SB Upe lis val dy ba.

2021 m. bir že lio 27 d. (sek ma die nį) 
11.00 val. vyks so dų bend ri jos „Pla-
ne ta“ eili nis na rių su si rin ki mas. Su si-
rin ki mas vyks kai me ly je (Kel mi jos so-
dų 71-oji g. 48). Su si rin ki mo dar bot-
var kė: 1. Su si rin ki mo bal sų skai čia-
vi mo ko mi si jos, su si rin ki mo pir mi nin-
ko ir sek re to riaus rin ki mai; 2. Re vi zi-
jos ko mi si jos atas kai ta; 3. Val dy bos 
pir mi nin ko atas kai ta; 4. Val dy bos, val-
dy bos pir mi nin ko, re vi zi jos ko mi si jos 
rin ki mai; 5. SB „Pla ne ta“ na rio pra šy-
mo iš nag ri nė ji mas dėl pa gei da vi mo 
iš pirk ti da lį že mės skly po esan čio prie 
van dens bokš to; 6. Ki tų ūki nių klau-
si mų ap ta ri mas ir nu ta ri mų priė mi-
mas. SB „Pla ne ta“ val dy ba.

Pra ne ša me, kad 2021 06 07 vie nin-
te lio ak ci nin ko spren di mu bu vo nusp-
ręs ta pa keis ti UAB „Mo tus Lo gis tics“ 
(įmo nės ko das 302718924, bu vei nės 
ad re sas Sa va no rių pr. 219, Vil nius, 
re gist ras, ku ria me kau pia mi ir sau go-
mi įmo nės duo me nys VĮ Re gist rų 
cent ro Ju ri di nių as me nų re gist ras) 
pa va di ni mą į UAB Aud sa ve.

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą 
susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Archi-
tektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, tel. +37061846311, el. p. info@atliekucentras.lt.
Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 
607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.
PŪV pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepa-
vojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius.
Vieta (adresas): Vilniaus m. savivaldybė, Naujininkų seniūnija, Pranciškaus Žvirkos g. 8.
PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti 
sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) vykdomai ūkinei veiklai – statybos ir griovimo atliekų, kitų 
nepavojingų atliekų (antrinių žaliavų) tvarkymui.
Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje http://
www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.
Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu, 
elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas 
iki viešo supažindinimo.
Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. birželio 30 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos 
būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/tnTg6dx arba paspaudus susirinkimo nuorodą, 
nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.
Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. 
p. vilnius@nvsc.lt. (Užs. 21AVI1-403)

Kul tū ros pa vel do de par ta men tas prie Kul tū ros mi nis te ri jos in-
for muo ja, kad 2021 m. lie pos 5 d. 9 val., nu ma to mas Kul tū ros 
pa vel do de par ta men to prie Kul tū ros mi nis te ri jos ant ro sios 
ne kil no ja mo jo kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos po sė dis, 
ku ria me bus svars to mas Lie tu vos na cio na li nio ope ros ir ba le-
to teat ro ir Kip ro Pet raus ko pa mink lo komp lek so (u. k. 46237), 
Vil niaus m. sav., Vil niaus m., A. Vie nuo lio g. 1 ne kil no ja mo jo 
kul tū ros pa vel do ver ti ni mo ta ry bos ak to pro jek tas. Su Ak to 
pro jek tu ga li ma su si pa žin ti Py dio Cells - u.k. 46237 (kpd.lt) 

(Užs. 21AVI7-81)
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Pagrindinis  SKELBIMAI 

SKELBIMAI

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo
transliacijos būdu)
Paskelbta Bir 15, 2021    0

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Architektų
g. 56-101, LT-04111 Vilnius, tel. +37061846311, el. p. info@atliekucentras.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370
607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir
nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius.

Vieta (adresas): Vilniaus m. savivaldybė, Naujininkų seniūnija, Pranciškaus Žvirkos g. 8.
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PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas atliekamas siekiant nustatyti
sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) vykdomai ūkinei
veiklai – statybos ir griovimo atliekų, kitų
nepavojingų atliekų (antrinių žaliavų) tvarkymui.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų
rengėjo internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės
informavimas“
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-
informavimas/  nuo 2021 m. birželio 15 d. iki

birželio 30 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu,
elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. birželio 30 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos
būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/tnTg6dx arba paspaudus susirinkimo nuorodą,
nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el.
p. vilnius@nvsc.lt.
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    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą UAB „Atliekų
rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių,
griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo
ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g.
8, Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą
(internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: birželio 14, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Architektų g. 56-
101, LT-04111 Vilnius, tel. +37061846311, el. p. info@atliekucentras.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607
23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų
atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius.

Vieta (adresas): Vilniaus m. savivaldybė, Naujininkų seniūnija, Pranciškaus Žvirkos g. 8.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę
apsaugos zoną (SAZ) vykdomai ūkinei veiklai – statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų
(antrinių žaliavų) tvarkymui. 

210

https://www.facebook.com/Ekostruktura/
tel:
mailto:
https://www.ekostruktura.lt/


2021-06-14 Informacija apie parengtą UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarky…

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-uab-atlieku-rusiavimo-centras-vykdomos-statybiniu-griovimo-ir-n… 2/2

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2021
m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu,
elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo
supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. birželio 30 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/tnTg6dx arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p.
vilnius@nvsc.lt.

Peržiūrėti ataskaitą: PVSV_ARC sujungta su priedais

   

    

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS

KONTAKTAI VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA
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https://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2021/06/PVSV_ARC-sujungta-su-priedais.pdf
https://www.ekostruktura.lt/kita-inovacijos/
https://www.ekostruktura.lt/kvapu-modeliavimas-oro-tarsos-vertinimas/
https://www.ekostruktura.lt/triuksmo-modeliavimas/
https://www.ekostruktura.lt/kontaktai/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
https://www.ekostruktura.lt/atlikti-projektai/
https://www.ekostruktura.lt/moksline-veikla/
https://www.ekostruktura.lt/privatumo-politika/
https://www.ekostruktura.lt/
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ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ PVSV ataskaitą 
1 žinutė

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. birželio 14 d. 15:05
Kam: vilnius@nvsc.lt

Laba diena, 

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.   
Pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir
tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius.. 

Organizatorius: UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, tel. +37061846311, el. p.
info@atliekucentras.lt. 

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el.
p. info@ekostruktura.lt.  

Visuomenės informavimo laikotarpis nuo 2021 m. birželio 15 d. 

Informacija apie skelbimą, nuoroda į susirinkimą, PVSV ataskaita skelbiama PVSV rengėjo internetiniame
puslapyje: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-uab-atlieku-rusiavimo-
centras-vykdomos-statybiniu-griovimo-ir-nepavojingu-atlieku-priemimo-ir-tvarkymo-veiklos-adresu-p-zvirkos-g-8-
vilnius/ 

Prisegame visuomenės informavimo skelbimą (1 lapas) ir labai prašome patvirtinti, kad gavote laišką. 

Pagarbiai,  
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Visuomenės informavimo skelbimas.doc 
39K
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UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir 
nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 

8, Vilnius.

POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS

SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  NUSTATYMAS
2021-06-30

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Dalyvauja: UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio
visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Užsakovas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, tel. +37061846311, el.
p. info@atliekucentras.lt.
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• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas ūkinei veiklai – UAB „Atliekų rūšiavimo centras“
(toliau - ARC) vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8,
Vilnius, siekiant objektui nustatyti (patikslinti) sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ).

• Veikla vykdoma pagal AAA išduotą taršos leidimą Nr. TL-V-46/2016 ūkinės veiklos objektas priima statybines ir griovimo
atliekas, kitas nepavojingas atliekas (antrinės žaliavos) bei jas tvarko. Dalis gautų atliekų gaunama surūšiuota.

• Taršos leidime nurodytas projektinis įrenginio pajėgumas 122400 t/metus. Toks pajėgumas iki 2020 m. nebuvo pasiektas.

• Pagal patvirtintą Oro teršalų inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje priimtas statybinių griovimo atliekų kiekis
sudarė 13150 t/metus, popierius ir kartonas, plastikas, mediniai padėklai, metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė sudarė 364
t/metus. Pagal Oro teršalų inventorizacijos ataskaitą, 2019 metais įmonėje pagaminta 13514 t/metus rūšiuotų atliekų (kurias
sudaro 500 t/ metus rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos ir 4546 t/metus rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių ir keramikos
gaminių mišinys).

• Ateityje numatoma, kad įmonės priimamų atliekų kiekis padidės iki 1,5 karto ir sudarys statybinės griovimo atliekos 19725
t/metus, popierius ir kartonas, plastikas, mediniai padėklai, metalinė pakuotė, kombinuota pakuotė 546 t/ metus.

• Numatoma, kad bus pagaminta 20271 t/metus rūšiuotų atliekų (kurias sudarys 750 t/ metus rotacinio sijotuvo 0-4cm atsijos
ir 6819 t/metus rūšiuotas ir trupintas betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinys).

• Taršos leidime nurodytas projektinis pajėgumas nebus pasiektas net ir padidėjus įmonės tvarkomų atliekų apimtims,
todėl veikla visiškai atitinka ir neprieštarauja leidime nurodytiems tvarkymo reikalavimams.

1
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• Šioje ataskaitoje atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas su sanitarinės apsaugos zonos nustatymu.

• Įmonė užsiima atliekų surinkimu, rūšiavimu, todėl vadovaujantis pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 3 priedą „KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ
SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“ 2 lentelės „Komunalinių objektų, nenurodytų 1 lentelėje, sanitarinės
apsaugos zonų dydis“, 7 punktą Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiai (statiniai) sanitarinės apsaugos
zonos (toliau – SAZ) yra 100 m.

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

Ataskaita parengta pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai metodinius nurodymus, patvirtintus
2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įsakymu Nr. V-491 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01).

Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo sklaidos, oro taršos, kvapų modeliavimai. Vadovautasi teisės aktais, rekomendacijomis,
licencijuotomis programomis.
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• Planuojamos veiklos adresas: Vilniaus apskritis, Vilniaus m.
savivaldybė, Naujininkų seniūnija, Pranciškaus Žvirkos g. 8.

• Nagrinėjama veikla neprieštarauja naujam Vilniaus m.
savivaldybės bendrajam planui, patenka į paslaugų zoną.

• Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.),
patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“, nagrinėjama ūkinė veikla priskiriama E sekcijai
„ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS“: 38 skyriui
„Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų
atgavimas“:

• 38.1 grupei „Atliekų surinkimas“; 38.21 klasei „Nepavojingų
atliekų tvarkymas ir šalinimas“;

• 38.3 grupei „Medžiagų atgavimas“, 38.32 klasei „Išrūšiuotų
medžiagų atgavimas“.
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Veiklos aprašymas.
Yra tvarkomos tik nepavojingos statybinės,
popierinės ir kartoninės atliekos, kombinuotos
ir mišrios pakuotės, pakuotės iš tekstilės ir
stiklo atliekos, stiklo pakuotės, medinės
pakuotės, metalai ir metalinės pakuotės.

Atliekas į teritoriją atveža ARC nuosavos
transporto priemonės su specialiais
konteineriais arba klientai atveža savo
transportu. Atliekos priimamos tiek iš fizinių,
tiek iš juridinių asmenų, organizacijų.

Privažiavimo kelias iki atliekų tvarkymo
įmonės yra per pagrindinę Salininkų gatvę,
toliau per Gamyklos gatvę, palei, kurią
gyvenamųjų namų nėra, įsikūrusios tik
įvairios verslo įmonės.

Įmonė dirba 8 val. per dieną nuo 8 iki 17 val.,
251 dieną per metus pirmadieniais-
penktadieniais.
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Atliekų tvarkymo procesas įmonėje vykdomas tokia seka ir apima tokius procesus:
1. Kontrolė, priėmimas
2. Atvežtas statybines atliekas patikrina įmonės atstovas.

• 80 proc. atliekų yra išpilamos tiesiai iš atvežtų konteinerių. Sunkusis
automobilis (SA) įvažiuoja į priėmimo patalpą ir išpila atliekas. O tada
krautuvo pagalba atliekos pakraunamos ant transporterio ir patenka į rotacinį
būgną.

• 20 proc. rūšiuotų atliekų yra išpilamos lauko aikštelėje ir sandėliuojamos,
esant poreikiui atliekos suvežamos į priėmimo patalpą antriniam perrūšiavimui.

3. Statybinių atliekų rūšiavimas. statybinės atliekos krautuvo pagalba patenka ant
transporterio, o iš ten į besisukantį rotacinį būgną, kuris skirtas atskirti smulkintą
betono, plytų, čerpių frakciją nuo likusios. Per būgno 4 cm angas išbyra smulkioji
atsijų frakcija. Po rotacinio būgno atsijota smulkinta frakcija krautuvu išgabenama į
smulkintos frakcijos sandėliavimo aikštelę.

Vartai pro kuriuos įvažiuoja ir išvažiuoja sunkusis
transportas ir svarstyklės, ant kurių sveriamos atliekos.

Atliekų išpylimas ant transporterio Iš rotacinio būgno atliekos patenka į rūšiavimo liniją.

5
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Iš rotacinio būgno likusios atliekos transporteriu patenka į rūšiavimo liniją, kurioje atskiriamas popierius-kartonas, plastikas, kiti
plastikai, mediena, metalas, betonas-plytos bei rūšiavimo atliekos ir tuomet rūšiuotos atliekos patenka į atskirus boksus.
Rūšiuotos atliekos surenkamos atskiruose boksuose. Rūšiavimo metu dirba apie 7 darbininkai.

Išrūšiuotų atliekų sandėliavimas. Po rūšiavimo visos surūšiuotos atliekos transportuojamos į atitinkamas sandėliavimo aikšteles
arba į patalpas tolimesniam apdorojimui. Išrūšiuojamos atliekos yra: plastikas, medis, metalas, popierius, kiti plastikai, betonas
(plytos ir t.t.), atliekos šalinimui:

• Popierius, plastikas ir kiti plastikai pervežamos į sandėliavimo aikštelę arba į gamybinį patalpą presavimui.
• Medis autokrautuvo pagalba išvežamas į lauko sandėliavimo aikštelę ir laikomas, kol sukaupiamas tinkamas kiekis
transportavimui ir išvežamas tolimesniam perdirbimui.

Išrūšiuotos atliekos patenka į atskirus boksus
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• Betonas, plytos ir t.t. krautuvo pagalba pervežamas į kitas patalpas trupinimui ir gaminama skalda arba
sandėliuojamos aikštelėje ir vėliau kraunamas į konteinerius ir perduodamas kitiems atliekų tvarkytojams tolimesniam jų
tvarkymui. Trupinama gamybinio cecho viduje, o proceso metu vartai laikomi atviri. Trupintuvu perdirbamos betono, plytų,
čerpių atliekos, keramikos mišiniai ir bituminiai mišiniai. Šio proceso metu susmulkinus perdribimui tinkamas statybines
atliekas, susidaro žvyras, skalda. Dėl gautos žaliavos/produkcijos tolimesnio naudojimo bendradarbiaujama su įvairiomis
statybos įmonėmis, arba transportuojamos į birių atliekų aikštelę.
• Atliekos šalinimui. Rūšiavimo metu gautos atliekos, tame tarpe ir birių žaliavų (susidariusių iš trupintų betono,
čerpių, plytų) krautuvo pagalba yra pakraunamos į konteinerius arba į vilkikus ir išvežamos į tokias atliekas perdirbančias
įmones.

Atliekų sandėliavimo aikštelė. Atliekoms sandėliuoti yra įrengta 0,36 ha ploto lauko sandėliavimo aikštelė. Ją sudaro 26
mažesnės aikštelės, kuriose laikomos išrūšiuotos nepresuotos arba presuotos atliekos. Krūvų aukščiai siekia kelis metrus.

Įmonėje veikia ir mobilus suvirinimo postas. Atliekamas įrangos remontas įvairiose gamybos vietose, remontuojami
įrenginiai, konteineriai, transporto priemonių padargai. Virinama tiek viela, tiek elektrodais.
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Įmonėje dirba 34 darbuotojai. Į įmonės teritoriją per darbo dieną atvažiuoja/išvyksta ~50 lengvųjų automobilių, tai darbuotojai
ir klientai. Gamybinės patalpose nešildomos. Buitinės patalpos šildomos elektriniais radiatoriais ir 10 kW galios malkine
krosnele. Pastate yra įvesti centralizuoti vandens ir nuotekų tinklai, susidaro buitinės atliekos.

Sklypas Pranciškaus Žvirkos g. 8 užima 3,0011 ha ploto, tačiau UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, kuriame vykdoma veikla
užima ne visą sklypą, o tik jo dalį – apie 2,4 ha.

Likusioje sklypo teritorijoje yra įsikūrusios kitos įmonės:
• UAB „Vileka“ užsiimanti akmens plokštės gaminiais, akmens apdirbimu,
• UAB „Medeliuksas“ užsiimantis medienos apdirbimu, stalių gaminiais, mediniais langais, durimis, kietaisiais baldais,

interjero ir eksterjero detalėmis, laiptų gamyba,
• vakarinėje sklypo dalyje esančiame pasate adresu Vaikų g. 11, yra įregistruota net keletas įmonių: UAB "Prenta", UAB

"Provido", UAB "Topomart", UAB DDV "Trans", UAB "Alganda".

Veiklos vieta reikšminga ekonominiu požiūriu.

Aplinkui sklypą yra įvairios verslo įmonės (UAB "Salininkų takas", UAB "Salininkų transportas", UAB Rikotransa", UAB
"Irsana", UAB "Sodinta", UAB "Ligeza", UAB "SK metalai", IĮ "Myraja"), gamyklų g. 4 yra apie 1,6 ha ploto sunkiojo
transporto aikštelė, kurioje laikomi tolimojo pervežimo sunkvežimiai.

Sklypo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS
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Gamybinės nuotekos. Technologiniams procesams vanduo
nenaudojamas, gamybinių nuotekų nesusidaro.

Buitinės nuotekos. Darbuotojai asmens higienos reikmėms
naudojasi įrengtu tualetu, įmonėje susidarančios buitinės nuotekos
surenkamos į miesto buitinių nuotekų centralizuotus tinklus.

Švarios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos susidaro ir
susidarys nuo teritorijoje esančių pastatų stogų. Šios nuotekos pasiskirsto
teritorijoje.

Veikla priskiriamai galimai teršiamai teritorijai, todėl plėtros
teritorija padengta kieta danga.

Paviršinės nuotekos teritorijoje nuolydžio pagalba yra surenkamos į
2 nuotekų surinkimo rezervuarus, iš rezervuarų vanduo tiek šiuo metu yra,
tiek, tiek ir ateityje bus panaudojamas dulkėtumui mažinti ir yra visas
išlaistomas teritorijai drėkinti.

Laistoma su žarna arba technikos pagalba.

Nuotekų surinkimo rezervuaruose susidaręs dumblas asenizacine
mašina ištraukiamas ir pagal sutartį su UAB „Vidurys“, UAB „Žalvaris“,
UAB Grunto valymo technologijos yra išvežamos į nuotekų valymo
įrenginius. Per metus vidutiniškai išvežama apie 8-10 kartų, priklausomai
nuo to, kaip dažnai dumblas susidaro, tam įtakos turi ir skirtingos oro
sąlygos kiekvienais metais.

Paviršinių nuotekų surinkimo rezervuarų vietos

9
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Kadangi įmonė priskiriama galimai taršiai teritorijai, paviršinės nuotekos negali patekti į aplinkines teritorijas ar
infiltruotis į gruntą, todėl siekiant išsiaiškinti ar dangos būklė yra tinkama eksploatacijai, veiklos vykdytojas planuoja kreiptis į
Lietuvos akredituotas laboratorijas (AB „Problematika, VGTU ir UAB „Laboratorinių bandymų centras“) su prašymu ištirti ir
nustatyti atviros aikštelės betono/asfalto dangos būklę ir pralaidumą vandeniui. Sutarus su viena iš laboratorijų, bus vykdomi
tyrimai, gautos išvados.

Akredituotai laboratorijai nustačius dangos defektus, pagal surašytą protokolą bus kreiptąsi į kvalifikuotus rangovus
turinčius teisę atlikti reikalingus darbus defektams ištaisyti.

Tokiu atveju aikštelės remonto darbai apims šiuos etapus:

• reikalingos projektinės ar kitos reikalingos dokumentacijos parengimą,

• remonto darbus,

• užbaigtų darbų pridavimą, dokumentacijos parengimą, esant poreikiui pakartotinių laboratorinių tyrimų atlikimą.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS
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Saugomų vertybių, jautrios gamtinės aplinkos šalia nėra.

Iki Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinio draustinio apie 3 km. Iki artimiausios „Natura 2000“ teritorijos buveinių apsaugai skirto Aukštųjų
Panerių geležinkelio tunelio (LTVIN0014) apie 5 km.

Apsaugos atžvilgiu vieta galima laikyti greta esančią Salininkų (Vilniaus m.) vandenvietę (Nr. 2216), kuriai yra parengtas vandenviečių
apsaugos zonos projektas.

Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (šaltinis:
https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml), Lietuvos geologijos tarnybos
duomenys

• Vykdomos veiklos šiaurinė teritorijos dalis patenka į šios
vandenvietės 2-ą ir 3 B-juostą. Į griežto režimo 1-ą juostą nepatenka,
ji yra už veiklos teritorijos ribų.

• Vadovaujantis Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų
nustatymo tvarkos aprašu (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-
05-31) ir Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01), teritorijoje yra
svarbu tvarkingai surinkti ir tvarkyti nuotekas.

• Paviršinės nuotekos (lietaus vanduo) tiek šiuo metu yra, tiek po
teritorijos dangų sutvarkymo (jei bus nustatytas toks oficialus
poreikis) bus surenkamos ir apvalomos bei panaudojamos
pakartotinai laistymui), visi vandenvietės reglamentai išlaikomi ir
nepažeidžiami.

11
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Artimiausia nekilnojama kultūros vertybė
yra Dvaro svirnas (kodas 30643), kuri yra sklype.
Vertingosios savybės yra išlaikomos, SAZ
nustatymas ir poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas jai įtakos neturės.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

14

Istoriškai susiklostė, kad Salininkai yra greta Vilniaus oro uosto,
taip pat, kad Salininkų centrinėje dalyje buvo suformuotos
pramonės ir verslo teritorijos. Šios zonos naujajame Vilniaus
miesto bendrajame plane išskirtos kaip paslaugų zonos.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo UAB „Atliekų rūšiavimo
centras“ teritorijos nutolę:

• Vilniaus m., Pranciškaus Žvirkos g. 3 ribojasi su
veiklos teritorija;

• Vilniaus m., Pranciškaus Žvirkos g. 6 yra už ~14 m;

• Vilniaus m., Vaikų g. 5 yra už ~36 m;

• Vilniaus m., Vaikų g. 7 yra už ~32 m;

• Vilniaus m., Vaikų g. 10 yra už ~65 m;

• Vilniaus m., Vaikų g. 12 yra už ~73 m;

• Vilniaus m., Vaikų g. 13 yra už ~60 m;

• Vilniaus m., Vaikų g. 14 yra už ~80 m.

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Vilniaus Salininkų
lopšelis-darželis nutolęs apie 100 m atstumu; Vilniaus Salininkų
gimnazija nuo nutolusi apie 270 m atstumu.

13

14
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Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma planuojamos ūkinės veiklos
sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.

• Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis:

• 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 licencijuota 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.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Triukšmas

16

Pagrindiniai su veikla susiję triukšmo šaltiniai yra sumontuoti/patalpinti gamybiniuose pastatuose t.y. rotacinis būgnas, atliekų presas, statybinių atliekų

trupintuvas. Pastarasis įrenginys (trupintuvas) naudojamas epizodiškai ir įvertintas remiantis užsienio literatūra, kadangi teritorijoje jo nėra, atvežamas
tik esant poreikiui.

Likusių įrenginių keliamas triukšmas įvertintas natūriniais matavimais.

Remiantis matavimais, maksimalus triukšmo lygis prie šių įrenginių siekia 82-83 dB(A). Įrenginių keliamą triukšmą slopina pastatų išorinės sienos bei

langai. Sienos sudarytos iš silikatinių plytų, kurių garso izoliavimo rodiklis siekia 40 dB(A) , tuo tarpu langai sudaryti iš viengubo stiklo, o garso
izoliavimo rodiklis siekia 17 dB(A), vietomis stiklai praverti, todėl garso izoliacija sumažėja iki 10-15 dB(A) (vidutiniškai 13 dB(A)).

Pastatų išorėje (lauko teritorijoje) triukšmą kelia:

• SA srautas, manevravimas (vežantys atliekas bei išvežantys išrūšiuotas/perdirbtos atliekas);

• Atliekų išvertimas iš SA;

• Atliekų pakrovimas į SA krautuvu;

• Krautuvų manevravimas teritorijoje transportuojantys atliekas, sandėliavimas;

• LA srautas, manevravimas automobilių stovėjimo aikštelėse.

15
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Situacijos planas. Analizuojami triukšmo šaltiniai
nagrinėjamoje teritorijoje

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Triukšmas

18

Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės

Rezultatai:
Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai nuo
vykdomos ūkinės veiklos parodė, kad šiuo metu
fiksuojami triukšmo lygio viršijimai prie
gyvenamojo pastato adresu Vaikų g. 13.

Triukšmo viršijimų problemoms išspręsti, su
užsakovu suderinta triukšmo mažinimo
priemonė – akustinė užtvara.

Modeliavimo būdu nustatyta, kad reikalinga 5 m
aukščio ir ~84 m ilgio akustinė užtvara palei
šiaurinę ūkinės veiklos teritorijos ribą. Taip pat,
užsakovo pagedavimu siekiant kiek įmanoma
sutapatinti SAZ ribą su ūkinės veiklos teritorijos
riba, pietrytinėje teritorijos dalyje planuoja
įrengti 4 m aukščio ~68 m ilgio akustinė užtvarą.
Akustinių užtvarų garso izoliacija Rw – 28
dB(A).
Triukšmo lygis ties nustatytos SAZ ribomis
atitiktų higienos normoje nurodytas vertes.

17

18
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Įvertinta visų procesų ir transporto tarša.

Visos atliekų tvarkymo operacijos bus
atliekamos tais pačiais turimais įrengimais,
panaudojant tą pačią techniką, esamoje
įmonės teritorijoje, aplinkos oro taršos
šaltinių kiekis ir iš jų išmetami teršalai išliks
nepakitę, kaip nustatyta suderintoje įmonės
aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų
teršalų inventorizacijos ataskaitoje.

Dėl padidėjusių veiklos apimčių,
numatomas aplinkos oro taršos padidėjimas.
Išplėstos ūkinės veiklos aplinkos oro taršos
skaičiavimas atliekamas analogiškai, kaip
įmonės atliktoje ir suderintoje aplinkos oro
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ataskaitoje.

19

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Oro tarša

Išvados.

Nustatyta, kad įmonės išmetamų aplinkos oro teršalų
koncentracijos aplinkos ore tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek
už teritorijos ribos nustatytų ribinių verčių neviršys.

Nustatyta, kad su fonine aplinkos oro tarša, koncentracijos
aplinkos ore tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už teritorijos
ribos nustatytų ribinių verčių taip pat neviršys.

Neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai
nenumatomas. Gauti modeliavimo rezultatai 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.

SAZ gali būti sutapatinta su ARC veiklos ribomis.

20
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Kvapai. Vykdant atliekų tvarkymą, kvapą turinčios medžiagos nebus naudojamos, kvapų emisijų į aplinkos orą nebus. 
Patalpų šildymui naudojamoje krosnelėje deginant medieną, į aplinką išsiskiria kvapą turintys azoto dioksidas ir sieros 
dioksidas. Teritorijoje manevruojant transporto priemonėms ir krovos technikai, į aplinką išsiskirs kvapą skleidžiantys 
teršalai – azoto dioksidas bei LOJ, t.y. mobili tarša.

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

Rezultatai.

• Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad kvapo koncentracija aplinkos ore gali siekti 0,002OUE/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.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Priemonės

22

Numatomos įdiegti poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai mažinimo, psichologinio poveikio gerinimo
priemonės:

• Akustinė sienutė (2 vnt.). siekiant išspręsti triukšmo viršijimo problemas, reikalinga 5 m aukščio ir ~84 m ilgio
akustinė užtvara palei šiaurinę ūkinės veiklos teritorijos ribą. Taip pat, užsakovo pagedavimu siekiant kiek įmanoma
sutapatinti SAZ ribą su ūkinės veiklos teritorijos riba, pietrytinėje teritorijos dalyje reikalinga 4 m aukščio ~68 m
ilgio akustinė užtvara. Minimali akustinių užtvarų garso izoliacija turi būti Rw-28 dB(A).

Sienutės tipas ir spalvinė gama dar nėra aiški, užsakovas ją pasirinks savo nuožiūra pagal šioje ataskaitoje nurodytus
akustinius reikalavimus.
Galimas vaizdas nuo daugiabučių – gyventojai matys nebe UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ veiklos teritoriją, o kitos
įmonės – paminklų gamybos teritoriją. Sienutės vieta ir preliminari vizualizacija nuo tvoros pateikta paveiksle žemiau.

Be triukšmą mažinančių priemonių. Esama situacija Su triukšmą mažinančiomis priemonėmis (vizualizacija)
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Numatomos įdiegti poveikio aplinkai ir gyventojų sveikatai mažinimo, psichologinio poveikio gerinimo
priemonės:

• Kietų dangų sutvarkymas. Įmonės teritorijoje kietos dangos (asfaltas, betonas) esant poreikiui bus tvarkomos, kad
atitiktų nustatytus reikalavimus, būtų nepralaidžios skysčiams. Numatoma kreiptis į Lietuvos akredituotas
laboratorijas (AB „Problematika, VGTU, UAB „Laboratorinių bandymų centras“), su prašymu ištirti ir nustatyti
atviros aikštelės betono/asfalto dangos būklę ir pralaidumą vandeniui.

• Paviršinės nuotekos (lietaus vanduo) tiek šiuo metu yra, tiek po teritorijos dangų sutvarkymo (jei bus nustatytas toks
oficialus poreikis) bus surenkamos ir apvalomos bei panaudojamos pakartotinai laistymui.

• Dulkėtumo mažinimas. Dulkėtumo mažinimui kiekviename procese veiklos vykdytojas numato taikyti vieną iš šių
priemonių ar net kelias priemones (Žaliavos ir produkcijos transportavimas (atvežimas, išvežimas) į veiklos teritoriją
vykdomas transportu su tentais, siekiant sumažinti dulkėjimo riziką transportuojant).

• Atvežtinės atliekos laistomos prieš išpilant, tokiu atveju į atliekas patekusi drėgmė mažintų drėgnumą tiek saugant,
tiek pervežant jas į tolimesnį apdorojimą.

• Pakrovimo metu jei saugomos produkcijos paviršius yra sausas, numatomas drėkinimas vandens srove su purkštuku
panaudojant paprastą laistymo žarną arba kaip alternatyva šalia išpylimo/pakrovimo vietų įrengiami purkštukai,
kurie išpylimo metu drėkina pačią išpylimo/pakrovimo vietą, taip nusodinant dulkes.

• Sausu metu sandėliuojant atliekas, numatomas drėkinimas vandens srove su purkštuku panaudojant paprastą
laistymo žarną. Šių priemonių panaudojimą privalo užtikrinti atsakingas direktoriaus pavestas darbuotojas,
atsižvelgiant į oro sąlygas, taip pat atvežamų/tvarkomų/saugomų/kraunamų atliekų faktinį drėgnumą ir dulkėtumą.

Rekomenduojamas SAZ

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metu atlikus sveikatai darančių įtaką
veiksnių analizę, įvertinus planuojamos
ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės
sveikatai,

Numatoma UAB „Atliekų rūšiavimo
centras‘‘– sanitarinės apsaugos zonos ribas
nustatyti 2,45 ha ploto:

• iš jo 2,4 ha yra sklype, kurio unikalus
numeris 4162-0900-0092 ir, kuriame
vykdoma UAB „Atliekų rūšiavimo
centras‘‘ veikla,

• likę 0,05 ha patenka į valstybinę žemę,
apimančią privažiavimo kelią ir jo
prieigas.

Nustatytas sanitarinės apsaugos zonos
(SAZ) ribų plotas – 2,45 ha.

.
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Informavimas vyksta pagal karantino metu galiojančias rekomendacijas, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų
vykdymas – tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Nurodyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos tinklalapyje (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-
elektroninemis-komunikacijos-priemonemis).

Apie parengtą UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ PVSV ataskaitą visuomenė buvo informuota:

• Vilniaus savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-06-14, https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/informacija-
apie-parengta-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transliacijos-budu/

• Naujininkų seniūnijoje 2021-06-14

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“ 2021-06-15

• Vilniaus rajono laikraštyje „Kurier Wilenski“ 2021-06-15

• Internetiniame Vilniaus krašto laikraštyje „Vilniaus kraštas“ 2021-06-15, https://vilniauskrastas.lt/informacija-apie-
parengta-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-transliacijos-budu/

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2021-06-14,
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-uab-atlieku-rusiavimo-centras-vykdomos-statybiniu-
griovimo-ir-nepavojingu-atlieku-priemimo-ir-tvarkymo-veiklos-adresu-p-zvirkos-g-8-vilnius/

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas
(vilnius@nvsc.lt) 2021-05-24.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės
informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. birželio 15 d.

26

Viešas visuomenės supažindinimas. Visuomenės pasiūlymai

• UAB „Ekostruktūra“ 2021-06-25 gavo raštišką prašymą pakeisti viešo pristatymo (toliau supažindinimas/susirinkimas)
datą ir būdą. Prašymą pateikė Salininkų bendruomenės asociacijos pirmininkė Ramutė Nalivaikienė, Vilniaus Salininkų
gimnazijos direktorius, Juzef Trypucki,Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio direktorė, Natalija Peganova, Salininkų
bendruomenės asociacijos valdybos narys, Zbignevas Strumilo).

• Kopijos buvo pateiktos seimui, miesto merui, savivaldybės tarybos nariams, adminstracijos direktoriui, aplinkos ministrui,
vidaus reikalų ministrei ir kt.

• Atkreipiame dėmesį, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – PVSV) rengėjui UAB
„Ekostruktūra“ galioja teisės aktai, normatyvai ir kiti reglamentai kurių privalome laikytis.

• Informavimas vykdomas vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
nurodymu, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas galimas tik elektroninėmis komunikacijos
priemonėmis (https://nvsc.lrv.lt/). „Viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo
ataskaita susirinkimas gali būti organizuojamas tik internetinės vaizdo transliacijos būdu. ....“
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Viešas visuomenės supažindinimas. Visuomenės pasiūlymai

Pateiktas prašymas nukelti susirinkimą iš šios dienos į 2021 m. rugsėjo 15 d. 19 val. Vilniaus Salininkų gimnazijos patalpose.

Prašymas atmestas kaip neargumentuotas:

• kadangi PVSV rengėjai užklausų iš visuomenės negavo,

• susipažinimo terminas yra reglamentuotas teisės aktu, PVSV dokumentų rengėjai laikosi šio termino,

• be to, vyraujant pasaulinei pandemijai, neaišku ar siūlomu laiku vėl nebus paskelbtas karantinas, todėl vieši
susibūrimai/susirinkimai salėje nebus galimi bei nerekomenduojami vyresnio amžiaus asmenims (senjorams)
patenkantiems į rizikos grupę.

• Susirinkimo laikas gali būti pakeistas, tik tuo atveju, jei dėl techninių kliūčių viešas pristatymas nepavyktų suplanuotu
laiku.

• Kaip nurodyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje Internetinės
vaizdo transliacijos dalyvių kalbos neturi būti protokoluojamos.

• Išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos
ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka.

28

Viešas visuomenės supažindinimas. Visuomenės pasiūlymai

Iki šio viešo susirinkimo, birželio 30 d. elektroniniu paštu gauti pasiūlymai ataskaitai.

Pasiūlymų teikėjai:

• Salininkų bendruomenės asociacija, pirmininkė Ramutė Nalivaikienė, valdybos narys Zbignevas Strumilo

• Vilniaus Salininkų gimnazija, atstovaujama direktoriaus Juzefo Trypucki

Iš pastabų sprendžiant, visuomenę neramina esminiai klausimai:

• ar tikrai tos atliekos, kurios deklaruojamos yra ir laikomos?

• ar tikrai nepažeidžiamos vandenviečių apsaugos zonos reglamentai?

• ar tikrai nuotekos tinkamai sutvarkomos?

• ar tikrai numatytos priemonės efektyvios?

• ar tikrai įvertinta visa tarša, triukšmas?

27
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Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Visuomenė per 10 darbo dienų po nuotolinio viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti
Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. p.
info@ekostruktura.lt, paprastu paštu biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt.

______________

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 PRIEDAS. 

Visuomenės pasiūlymai, atsakymai visuomenei. Visuomenės pasiūlymų 

įvertinimas 

234



 
1 Puslapis 

 

 

VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO DOKUMENTAS 

 

dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų 

priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo (PVSV) ataskaitos 

2022-03-07 

 

Visuomenė pateikė pasiūlymus visais visuomenės informavimo periodais: iki 

susirinkimo, susirinkimo dieną, susirinkimo metu ir per laikotarpį po susirinkimo. Pasiūlymų kopijos, 

atsakymai, el. laiškai pateikti poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos prieduose. 

1. Gautas pasiūlymas per visuomenės supažindinimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo. 

UAB „Ekostruktūra“  2021-06-25 gavo raštišką prašymą pakeisti viešo pristatymo (toliau 

supažindinimas/susirinkimas) datą ir būdą el. paštu iš Salininkų bendruomenės asociacijos 

pirmininkės Ramutės Nalivaikienės, el. p. ramunali@gmail.com, Vilniaus Salininkų gimnazijos 

direktoriaus Juzef Trypucki, el. p. juzefas.trypuckis@vilnius.lt, Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio 

direktorės  Natalijos Peganovos, El. p. rastine@salininkai.vilnius.lm.lt, Salininkų bendruomenės 

asociacijos valdybos nario Zbignevo Strumilo, el. zbignev@gmail.com.  

Įvertinimas: pasiūlymas nepagrįstas. Visuomenei atsakyta raštu 2021-06-28 Nr. 21-247. 

Prašyme nurodyti motyvai nėra pagrįsti. PVSV rengėjui UAB „Ekostruktūra“ galioja teisės aktai, 

normatyvai ir kiti reglamentai pagal kuriuos rengiama ataskaita, atliekamas informavimas. 

Informavimas buvo vykdomas karantino laikotarpiu vadovaujantis Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu, kad poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo procedūrų vykdymas  galimas tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis 

(https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/visuomene-supazindinti-su-poveikio-visuomenes-sveikatai-

vertinimo-ataskaita-rekomenduojama-nuotoliniu-budu). Susirinkimo laikas gali būti pakeistas, tik 

tuo atveju, jei dėl techninių kliūčių (interneto ar nuotolinio prisijungimo sistemos trikdžių) viešas 

pristatymas nepavyktų suplanuotu 2021 m. birželio 30 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos 

būdu. Tuomet viešinimo procedūros būtų atliekamos naujai pagal tuo metu Lietuvoje taikomus 

nurodymus tokioms procedūros. Tačiau to nereikėjo, nuotolinis susirinkimas įvyko, atskaita buvo 

pristatyta, visuomenė teikė klausimus, diskutavo. 

2. Gautas pasiūlymas per visuomenės supažindinimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo 

pradžios (susirinkimo dieną) el. paštu 2021-06-30 iš Salininkų bendruomenės asociacijos 

pirmininkės Ramutės Nalivaikienės, el. p. ramunali@gmail.com, zbignev@gmail.com, Vilniaus 

Salininkų gimnazijos direktoriaus Juzef Trypucki, el. p.  juzefas.trypuckis@vilnius.lt. 

Įvertinimas: pasiūlymai pagrįsti dalinai, kadangi esmė jog visuomenė pasiūlymuose 

daugiausia išdėstė savo nuogąstavimus dėl to ar ataskaita tinkamai parengta, dėl nuotekų, oro taršos, 

triukšmo. PVSV rengėjas išaiškino kuo nuosekliau, išsamiau, pagrindė turima informacija. 

Visuomenė taip pat prašė ir Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo dėl specialiosios sąlygos (SAZ) 

įregistravimo. Raštas iš NŽT, kad ji neprieštarauja įregistravimui po SAZ patvirtinimo gautas 2021-

12-20 Nr. 49SD-13703-(14.49.136 E.). Gavus visuomenės prašomus papildomus dokumentus, su 

visais parengtais atsakymais visuomenei atsakyta 2022-03-07 raštu Nr. 22-322. 

 

235



 
2 Puslapis 

 

3. Viešojo susirinkimo metu: 2021 m. birželio 30 d. nuotoliniu būdu buvo teikiami tiek 

pagrįsti pasiūlymai, tiek nepagrįsti su PVSV ataskaita nesusiję klausimai. PVSV dokumentų 

rengėjas ir UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ direktorius į klausimus atsakė. Yra išsaugotas 

surinkimo įrašas, jis pridedamas prie ataskaitos. Visuomenė daugiausia kartojosi su tą pačią dieną el. 

paštu teiktais pasiūlymais, kuriuose dominavo nuogąstavimai ir prašymai pagrįsti, patvirtinti ir pan., 

kad veikla nekelia pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.  

4. Per 10 darbo dienų po viešojo susirinkimo gauti pasiūlymai. 2021 m. liepos 15 d. el. 

paštu iš Salininkų bendruomenės asociacijos pirmininkės Ramutės Nalivaikienės, el. p. 

ramunali@gmail.com. 

Įvertinimas: pasiūlymai pagrįsti dalinai, kadangi visuomenė pasiūlymuose taip pat 

daugiausia išdėstė  nuogąstavimus ir prašymus pagrįsti, įrodyti, pateikti dokumentus dėl to, kad veikla 

nekelia pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. PVSV dokumentų rengėjas išaiškino situaciją, 

atsakė į kausimus bei surinkęs papildomus dokumentus, kurių prašo visuomenė atsakė į pasiūlymus 

visuomenei raštu 2022-03-07 raštu Nr. 22-323. 

 

 

Atsakymus parengė UAB „Ekostruktūra“ direktorė  Ona Samuchovienė 
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2021-07-07 Gmail - 2021-06-30 PVSV ataskaitos susirinkimo įrašas

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7345059274344050208&simpl=msg-a%3Ar43874… 1/2

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

2021-06-30 PVSV ataskaitos susirinkimo įrašas 
4 laiškai(-ų)

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. liepos 1 d. 10:02
Kam: Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com>
Cc: info@atliekucentras.lt

Laba diena, 

siunčiame Salininkų bendruomenei UAB "UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir
nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius 2021-06-30 įvykusio poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo susirinkimo įrašą.

Išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Vilniaus departamentui peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita teisės aktų
nustatyta tvarka. 

Prašome patvirtinti apie gavimą.

 UAB Atliekų rūšiavimo centras poveikio visuomen...

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com> 2021 m. liepos 1 d. 11:15
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>

Laba diena,
 įrašą gavau.

Pagarbiai
Ramutė Nalivaikienė
Salininkų bendruomenės asociacijos pirmininkė
[Cituojamas tekstas paslėptas]

Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com> 2021 m. liepos 7 d. 10:25
Kam: EKOstruktura <info@ekostruktura.lt>

Laba diena,

iki kurios dienos galima teikti paklausimus?

Pagarbiai
Ramutė Nalivaikienė

2021-07-01, kt, 10:02 EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> rašė: 
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2021-07-07 Gmail - 2021-06-30 PVSV ataskaitos susirinkimo įrašas

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7345059274344050208&simpl=msg-a%3Ar43874… 2/2

[Cituojamas tekstas paslėptas]

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. liepos 7 d. 12:34
Kam: Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com>

Laba diena, 
Visuomenė per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti
Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos (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, Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-01-01)). 

Atsižvelgiant į tai, kad viešas supažindinimas įvyko 2021-06-30, pasiūlymų teikimo paskutinė diena yra 2021 m.
liepos 15 d.

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

[Cituojamas tekstas paslėptas]
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2021-06-28 Gmail - Salininkai - Dėl visuomenės informavimo būdo ir datos pakeitimo

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1703544930550559494&simpl=msg-f%3A1703544… 1/2

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Salininkai - Dėl visuomenės informavimo būdo ir datos pakeitimo 
2 laiškai(-ų)

Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com> 2021 m. birželio 25 d. 16:17
Kam: info@ekostruktura.lt

Laba diena,
siunčiam prašymą.
Pridedama. 3 lapai

Prašome pateiktą prašymą registruoti nustatyta tvarka ir apie šio pranešimo gavimą praneškite man grįžtamąja
žinute.

Pagarbiai
Ramutė Nalivaikienė
Salininkų bendruomenės asociacijos pirmininkė
861455133

SBA del susirinkimo datos perkelimo 2021-06-25.pdf 
1629K

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. birželio 28 d. 12:30
Kam: Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com>, juzefas.trypuckis@vilnius.lt, rastine@salininkai.vilnius.lm.lt,
zbignev@gmail.com, info@atliekucentras.lt, Agne.Bilotaite@lrs.lt, agne.bilotaite@vrm.lt, Simonas.gentvilas@am.lt,
info@am.lt, aiste.gedviliene@lrs.lt, priim@lrs.lt, meras@vilnius.lt, Donalda.Meizelyte@vilnius.lt, savivaldybe@vilnius.lt,
adomas.buzinskas@vilnius.lt

Laba diena, 

Patvirtinu, kad gavome Jūsų raštą ir tuo pačiu teikiame Jums atsakymą į prašymą.
Atkreipiame dėmesį, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – PVSV) rengėjui UAB
„Ekostruktūra“ galioja teisės aktai, normatyvai ir kiti reglamentai kurių privalome laikytis.
Informavimas vykdomas vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos nurodymu, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas  galimas tik elektroninėmis
komunikacijos priemonėmis. Plačiau pateikta atsakymų rašte (prisegama prie laiško du failai). 

Šio rašto kopiją teikiame visiems į Jūsų prašymą įtrauktiems asmenims, institucijoms, kad jie žinotų apie eigą.

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

[Cituojamas tekstas paslėptas]

2 priedai (-ų)

247 RAŠTAS-atsakymas Salininkų bendruomenei dėl PVSV ataskaitos.pdf 
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247 rašto priedas_SBA del susirinkimo datos perkelimo 2021-06-25.pdf 
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UAB EKOSTRUKTŪRA 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. 

p. info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

304230247, PVM kodas LT100010120715 

 

Puslapis 1 

 

  

Salininkų bendruomenės asociacijai, 

El. p. ramunali@gmail.com, zbignev@gmail.com 

 

Vilniaus Salininkų gimnazijos direktoriui, Juzef Trypucki,  

El. p. juzefas.trypuckis@vilnius.lt 

 

 

Kopija, kaip priedas prie PVSV atskaitos pateikiama 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 

departamentui  

  

 

2022-03-07 Nr. 22-322 

Į 2021-06-30  pasiūlymą 

 

 

ATSAKYMAI Į GAUTUS PASIŪLYMUS IR PASTABAS 

DĖL UAB „ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO CENTRAS“ POVEIKIO VISUOMENĖS 

SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS (TOLIAU – PVSV)  

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas 2021-06-30 (per 

visuomenės supažindinimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo) UAB “Ekostruktūra” gavo 

pasiūlymus ir pastabas dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo 

ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius parengtos 

PVSV ataskaitos. 

Teikiame atsakymus į jūsų pasiūlymus. Patvirtiname, kad PVSV ataskaita yra parengta 

kokybiškai, pagal poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus ir tai 

argumentuojame atsakymuose į pastabas: 

1. Atsakymas į pastabas Nr. 1, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme.  Atsakant į pastabas, 

akcentuojame, kad: LR žemės įstatymo 21 straipsnyje nurodyta, kad  <...Žemės savininkai ir 

kiti naudotojai privalo: 1. naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo 

būdą; 2) laikytis žemės sklypui Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos 

projektuose nustatytų reikalavimų...>. 

Kaip visuomenė teisingai ir nurodo, veiklos vykdytojai laikosi LR žemės įstatymo 21 

straipsnio reikalavimų, t.y. sklypo, kuriame vykdoma veikla (unikalus numeris 4162-0900-

0092) VĮ Registrų centras išraše nurodyta įregistruota paskirtis – kita, naudojimo būdas – 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės paskirtis ir naudojimo būdas yra tinkamas 

atliekų tvarkymo veiklai t. y. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  Atliekų veikla 

vykdoma sklype ne pirmi metai ir ji vykdoma pagal galiojantį Aplinkos apsaugos agentūros 

išduotą taršos leidimą, kuriame taip pat buvo įvertinti ir sklypo paskirties aspektai, o Vilniaus 

bendrasis planas patvirtintas tik 2021 m. Bendrasis planas nurodo gaires, miesto strategiją, 

vystymo kryptis, o tiksli tų kiekvieno sklypo paskirtis yra nurodoma oficialiuose VĮ „Registrų 

centras“ dokumentuose. 
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2. Atsakymas į pastabas Nr. 2, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Atsakant į pastabas, 

akcentuojame, kad PVSV ataskaitoje buvo pateikti atsakymai į visus šiuos klausimus, dabar 

pateikiama sukoncentruota prašoma informacija: 

• tokio dydžio aikštelių teritorija yra nurodyta Taršos leidime atnaujintame 2017 

m., kuris veiklos organizatoriui yra privalomas dokumentas; 

• statiniai, sklypo dalis, kuriuose vykdoma veikla yra nurodyta PVSV 

ataskaitoje, kuri taip pat yra Dokumentas; 

• Sklype veikia daug įmonių, todėl atliekų veikla vykdoma ne visame, o tik 

dalyje sklypo (<...Sklypas Pranciškaus Žvirkos g. 8 užima 3,0011 ha ploto, 

tačiau UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, kuriame vykdoma veikla užima ne 

visą sklypą, o tik jo dalį – apie 2,4 ha. Likusioje sklypo teritorijoje yra 

įsikūrusios kitos įmonės (UAB „Vileka“ užsiimanti akmens plokštės gaminiais, 

akmens apdirbimu, UAB „Medeliuksas“ užsiimantis medienos apdirbimu, 

stalių gaminiais, mediniais langais, durimis, kietaisiais baldais, interjero ir 

eksterjero detalėmis, laiptų gamyba), vakarinėje sklypo dalyje esančiame 

pasate adresu Vaikų g. 11, yra įregistruota net keletas įmonių: UAB "Prenta", 

UAB "Provido", UAB "Topomart", UAB DDV "Trans", UAB "Alganda"...>. 

Rengiant ataskaitą buvo nurodytos konkrečios vykdomos teritorijos ribos, 

konkretūs pastatai ar jų dalys. 

Nuogastavimus dėl to, kad atliekos laikomos visoje teritorijoje, o ne tik išskirtoje, 

sukelia tai, kad maps.lt, google.maps, regia.lt, net ir PVSV ataskaitos rengėjų pateikiami 

ortofoto žemėlapiai yra senesnių metų (pvz., maps.lt pateikia 2015-2017 m. nuotraukas, kituose 

metai pateikiami naujesni, tačiau lyginant ortofoto matosi, kad tai identiški žemėlapiai, 

kuriuose net transporto priemonės tos pačios matosi, tose pačiose vietose). Atkreiptinas 

dėmesys, kad naudojami tokie naujausi kadastro duomenys, kurie PVSV ataskaitos rengimo 

metu yra prieinami. 

Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, ataskaita yra parengta kokybiškai. Reali situacija 

oro taršos aspektu taip pat buvo įvertinta atlikus oro taršos šaltinių inventorizaciją (rengė 

licencijuota įmonė UAB „Ekopaslauga“), ataskaitą patvirtinto Aplinkos apsaugos agentūra. 

Atkreipiame dėmesį, kad užsakovo pateiktais duomenimis, kontroliuojančios 

institucijos, kurios atlieka įmonėje tikrinimus, reaguoja į gyventojų skundus (pvz.,  atlieka oro 

taršos, triukšmo ir pan., matavimus), tikrinimų metu triukšmo, oro taršos ar kvapų viršijimų 

nenustatė. 

3. Atsakymas į pastabas Nr. 3, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Atsakant į pastabas, 

nurodome, kad PVSV ataskaitoje jau buvo pateikta informacija, kad  antroje apsaugos juostoje 

ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. Akcentuojame, kad PŪV veikloje tikrai 

nėra rūšiuojamos ir tvarkomos chemijos pramonės atliekos, nėra gaminamos, naudojamos ir 

sandėliuojamos pavojingos medžiagos ir preparatai. Tokia veikla sklypo dalyje, patenkančioje 

į vandenvietės apsaugos zoną nebus vykdoma ir ateityje. Mikrobiologinę taršą galinčių sukelti 

atliekų įmonėje nėra ir nebus laikoma. Į vandenvietės apsaugos zoną patenkanti teritorijos dalis 

yra skirta įmonės inventoriaus laikymui, tai nurodyta PVSV ataskaitoje pateiktame brėžinyje. 

Detalizuojame, kad 20 kodo atliekos (komunalinės atliekos) – nelaikomos, po šiuo 

kodu yra laikomos stambiagabaritinės ir kitos gamybinės atliekos, kurios ir priskiriamos šiai 

kodų kategorijai. Atliekos su kodu  13 02 08* nepriimamos ir nerūšiuojamos. Ataskaitoje buvo 

nurodyta, kad  panaudota alyva (13 02 08*) gali susidaryti įrengimų priežiūros metu. Tai yra 

įprasta praktika kiekvienoje įmonėje ir net pas gyventojus (pvz. panaudota automobilių alyva). 
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Tokios atliekos nėra laikomos atliekų rūšiavimo aikštelėje (kuriai išduotas taršos leidimas), yra 

vedama susidarančių atliekų apskaita, tokios atliekos priduodamos kitoms tokias atliekas 

tvarkančioms įmonėms. 

Po kodu 20 01 34 laikomos medžiagos nėra priskiriamos pavojingoms ir įmonė turi 

teisę jas surinkti, tvarkyti. 

Atliekos su kodais yra taršos leidime, kadangi įmonėje po kodais 19 12 10 ir 19 12 12 

susidaro iš statybinių atliekų atrūšiuotos atliekos, deginimui arba šalinimui, kurios priduodamos 

į deginimo jėgaines arba šalinimui į sąvartynus. Komunalines atrankas pagal atliekų tvarkymo 

reglamentavimą tvarko įmonės, kurios laimi viešuosius pirkimus, ARC tokių atliekų netvarko, 

nepriima. 

Atsakant į visuomenės pastabą, kad teritorijoje nėra įrengta teisės aktus atitinkami ir 

tinkamo pajėgumo paviršinių nuotekų tvarkymo sistema ir taip pažeidžiami specialiųjų 

naudojimo sąlygų įstatymo 106 straipsnio reikalavimai, ir kad poveikio mažinimo priemonės 

įgyvendintos esamai veiklai, pabrėžiame, kad veikla vykdoma pagal išduotą galiojantį Taršos 

leidimą. Jis buvo išduotas todėl, kad veikla atitiko aplinkosauginius reikalavimus, tame tarpe ir 

nuotekų tvarkymą, dangas. Vizualiai apžiūrėjus teritoriją ar turint savo asmeninę nuomonę, 

konstatuoti kad pažeidžiami teisės aktai – negalima, nes Lietuvoje yra taikomi reglamentai, ir 

tik specialistai ar kontrolę vykdančios institucijos gali nustatyti ar pažeidžiama ar ne, ar reikia 

imtis papildomų priemonių ar ne. 

Veiklos vykdytojas informavo PVSV dokumentų rengėją UAB „Ekostruktūra“ kokių 

planuoja imtis papildomų priemonių, kontrolei, aplinkosaugos reikalavimų įmonėje išlaikymui, 

todėl PVSV dokumentų rengėjas užfiksavo PVSV ataskaitoje planuojamą dangų vertinimą kaip 

prevencinę priemonę. Prevencinė priemonė netrukdo šiuo metu vykdyti veiklą ar nustatyti 

(patikslinti) SAZ. 

4. Atsakymas į pastabas Nr. 4, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Kodu 19 12 10 

laikomos atliekos – tai iš griovimo atliekų atrūšiuota mediena, baldinės plokštės, netinkamas 

perdirbimui kartonas, netinkamos perdirbimui ir pan., kurios išvežamos į Lietuvoje veikiančias 

jėgaines deginimui. Degiosios atliekos yra laikomos laikantis atliekų tvarkymo taisyklių 

reikalavimų. Įmonė yra reguliariai tikrinama atsakingų institucijų. Pagal pateiktą teisės akto 

išrašą dėl degiųjų atliekų laikymo, akcentuojame, kad laikoma nepažeidžiant laikymo taisyklių 

ir laikymo sąlygos aprašytos leidime ir įmonė jo laikosi.  

5. Atsakymas į pastabas Nr. 5, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Veiklos vykdytojas 

turi teisę įdiegti priemones, pagal sutartį su aikštelių ir pastatų valdytoju (PVSV ataskaitoje 

buvo nurodyta, kad  UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ turi numos sutartį su UAB „Kamesta“ 

dėl visų pastatų ir visų betonuotų ir asfaltuotų aikštelių nuomos). Tai, kad sklypas valstybinis, 

nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, taip pat neapriboja veiklos vykdytojų, jie gali 

diegti priemones. Taip pat yra gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas dėl specialiosios 

sąlygos (SAZ) įregistravimo valstybinėje žemėje (NŽT raštą pridedame). 

 PVSV ataskaitoje buvo nurodyta, kad nuotekų surinkimo rezervuaruose susidaręs 

dumblas asenizacine mašina ištraukiamas ir pagal sutartį su UAB „Vidurys“, UAB „Žalvaris“, 

UAB Grunto valymo technologijos yra išvežamos į nuotekų valymo įrenginius.  Per metus 

vidutiniškai išvežama apie 8-10 kartų, priklausomai nuo to, kaip dažnai dumblas susidaro, tam 

įtakos turi ir skirtingos oro sąlygos kiekvienais metais. Išvežimus pagrindžiantys ir kiti įmonės 

dokumentai yra įmonės nuosavybė ir bus pateikiami tik kaip konfidenciali informacija PVSV 

ataskaitos vertintojui – atsakingai institucijai Nacionaliniam visuomenės sveikatos centro prie 
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Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui (jei atsakinga institucija pateiks tokį 

raštišką reikalavimą). 

Įmonėje atliekami teisės aktais privalomieji tyrimai. Iš kontroliuojančių institucijų 

tokių reikalavimų, kad tirti išvalytas paviršines nuotekos nėra gauta, bet įmonė vykdo 

monitoringą, viršijimų nenustatyta (pridedamas UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ paviršinio 

(lietaus) nuotekų iš rezervuaro tyrimų protokolas). Teršalai neviršija ribinių verčių, nurodytų 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakyme „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-01). 

PVSV ataskaitoje buvo nurodyta, kad veikla priskiriamai galimai teršiamai teritorijai, 

todėl plėtros teritorija padengta kieta danga. Dėl dangų buvo atsakyta ankstesniuose 

atsakymuose (prašome žiūr. punktus aukščiau). Veiklos leistinumas (tame tarpe ir paviršinių 

nuotekų tvarkymas pagal reikalavimus) yra griežtai kontroliuojamas už tai atsakingos 

institucijos. 

Paviršinės nuotekos ūkinės veiklos teritorijoje nėra valomos. Nuotekos nuo galimai 

taršių teritorijų yra surenkamos į specialius tam skirtus rezervuarus (rezervuarai skirti šioms 

nuotekoms surinkti). Skaičiavimai parodė, kad tokių nuotekų atsižvelgiant į klimatines sąlygas 

(kritukių kiekį) 8715 m3/metus, o įvertinus išgaravimą (55 proc.) (remiantis „Vandens išteklių 

naudojimas, mokomoji knyga“ šaltinis  https://zua.vdu.lt/wp-

content/uploads/2019/07/vandens_istekliu_naudojimas.pdf) nuotekų kiekis siekia ~4800 

m3/metus. Paviršinės nuotekos kaupiamos dvejuose rezervuaruose, kurių bendra talpa 40 m3.  

Vidutinis nuotekų kiekis atsižvelgiant į išgaravimą per parą susidaro ~13,2 m3, ignoruojant 

išgaravimą – 24 m3. Šios nuotekos naudojamos dulkėtumui mažinti ir išlaistomos. Būtina 

atkreipti dėmesį, jog tiek krituliai tiek laistomos nuotekos ant statybinių atliekų susigeria į jas 

ir nebetenka traktuoti nuotekomis, todėl bendras nuotekų kiekis yra ir bus dar mažesnis nei kad 

pateikti šiame dokumente/skaičiavimuose. 

6. Atsakymas į pastabas Nr. 6, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Kaip ir minima 

ataskaitoje švarios nuotekos daugiausia infiltruojasi į veją arba į gruntą, ant dangos 

patenkančios švarios nuotekos suteka nuolydžio pagalba į 2 nuotekų surinkimo rezervuarus 

kartu su nuotekomis nuo galimai taršių dangų ir yra panaudojamos teritorijos laistymui 

(dulkėtumui mažinti) ir yra visas išlaistomas teritorijai drėkinti. Ataskaitoje buvo nurodyta kiek 

kartų per metus asenizacine mašina vidutiniškai išvežamas dumblas, tačiau tai priklausomo ir 

nuo to, skirtingų oro sąlygų kiekvienais metais (kritulių kiekio). Toks nuotekų tvarkymas nėra 

nusižengimas kaip norima parodyti pateiktoje pastaboje. Taip pat yra pridedami nuotekų iš 

rezervuaro taršos tyrimai. 

7. Atsakymas į pastabas Nr. 7, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Taikoma priemonė 

– kietos dangos ir jų nuolydis, kurio pagalba nuotekos suteka į 2 nuotekų surinkimo rezervuarus. 

Dėl skirtingų dangų aukščių altitudžių ir nuolydžių, nuotekos nepatenka nuo galimai taršios 

teritorijos ant gretimų teritorijų. 

8. Atsakymas į pastabas Nr. 8, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Paviršinių nuotekų 

rezervuarų talpų tūris nebuvo pateiktas, nes PVSV rengėjų vertinimu, tai neturi įtakos 

gyventojų sveikatai ir sanitarinės apsaugos dydžiui. Nuotekos yra surenkamos ir naudojamos 

laistymui, todėl drėkinant statybines atliekas šis vanduo įsigeria ir netampa nuotekomis, kurias 

reikia išvežti ar išleisti į kitas sistemas. Apskaičiuota ir įvertina, kad blogiausiu scenarijumi 

susidarys 8715 m3/metus nuotekų, o atsižvelgiant į išgaravimą ~4800 m3metus t.y. 400 m3/mėn. 

arba 13 m 3 į dieną. Vandens lygį rezervuaruose seka už tai atsakingas darbuotojas, kuris 

vandeniui pasiekus tam tikrą lygį, yra panaudojamas drėkinimui tiek sausuoju, tiek ir kitu metų 
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laiku, esant nepalankioms oro sąlygoms. Liūčių metu, esant ekstremaliai situacijai, nuotekos iš 

rezervuaro pagal poreikį gali būti išsiurbiamos ir išvežamos į tokias nuotekas tvarkančią įmonę. 

Per visus ūkinės veikos metus nebuvo įvykio, kad rezervuarai persipildytų ir patvintų visa 

teritorija. 

9. Atsakymas į pastabas Nr. 9, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos tikslas yra nustatyti poveikį sveikatai ir nustatyti 

sanitarinę apsaugos zoną, o ne nagrinėti nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ortofoto su atliekų nuotraukomis yra senesnių metų, 

šiuo metu teritorija sutvarkyta. 

10. Atsakymas į pastabas Nr. 10, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Visuomenė 

pateikė klaidingai interpretuotą teisės aktą. Veikla pradėta vykdyti iki 2021 m., todėl punktas 

netaikomas. Ataskaita parengta dabar galiojančius teisės aktus. Paaiškinimas pateiktas plačiau 

žemiau.  

Nors ūkinei veiklai taikomi „Minimalūs reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, 

kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas“ (patvirtinti 2020 m. lapkričio 11 d. AM įsakymu 

Nr. D1-682), tačiau 9 reikalavimų punktas pagal 2020 m. lapkričio 11 d. AM įsakymo Nr. D1-

682 2.3 punktą taikomas tik nuo 2024m. sausio 1d., kadangi veikla jau buvo vykdoma iki 

reikalavimų įsigaliojimo: 

2.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, nurodytiems šio įsakymo 2.2 papunktyje, 

Reikalavimų 9 punktas taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d. 

PVSV ataskaita rengiama pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, įvertinant maksimalią 

galimą aplinkos oro taršą. Iki reikalavimų 9 punkto įsigaliojimo įmonė imsis visų reikalingų 

priemonių tuo metu galiojančių reikalavimų įgyvendinimui.  

Pažymime, kad jūsų paklausime tendencingai pateikiamas nepilnas reikalavimų 9 

punktas, jūsų nepateiktoje jo dalyje yra nurodytos išimtys įmonėms, kurių veikla pradėta iki 

2021 m. kovo 1d. ir veikloje naudojamos mažo dispersiškumo medžiagos: 

9.2. atviroje aikštelėje su didelio dispersiškumo medžiagomis Reikalavimų 9.1 papunktyje 

nenurodytais atvejais ir su mažo dispersiškumo medžiagomis pagal Reikalavimus gali būti 

vykdoma teritorijoje (sklype) (toliau – sklypas), kurio riba nutolusi didesniu kaip 100 m atstumu 

iki gyvenamojo pastato, negyvenamojo (viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, 

maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties) 

pastato ar inžinerinio statinio (žaidimams (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens 

sportui ir panašiai) atvirame ore naudojamo sporto aikštyno, įrengtos vaikų žaidimo, sporto 

aikštelės) (toliau – visuomenės lankomas statinys). Kai veikla pradėta iki 2021 m. kovo 1 d. ir 

minėto atstumo nuo sklypo ribos iki visuomenės lankomo statinio užtikrinti neįmanoma, šią 

veiklą pagal Reikalavimus galima vykdyti tame sklype didesniu kaip 100 m atstumu nuo 

nurodyto statinio; jei ir sklype neįmanoma užtikrinti nurodyto atstumo, veiklą jame pagal 

Reikalavimus galima vykdyti didžiausiu galimu atstumu nuo nurodyto statinio taikant kelis 

Reikalavimų 15 punkte nurodytus metodus ir (ar) technologijas medžiagų dulkumui ir (ar) 

dulkių sklaidai riboti.“. 

Taip pat yra jau taikomos priemonės (laistymas, tvoros, minimalūs transporto judėjimo 

atstumai) bei numatytos priemonės (triukšmo užtvaros), kurios mažins vėjo greitį ir kitus 

reikalavimus pagal teisės akto 15 pkt. reikalavimus („Minimalūs reikalavimus dulkėtumui 
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mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas“, 2020 m. lapkričio 11 d. AM 

įsakymo Nr. D1-682). 

11. Atsakymas į pastabas Nr. 11, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Atliekant 

visuomenės sveikatai darančių veiksnių kaip oro tarša vertinimą, vertinimas atliekamas 

blogiausiam scenarijui, kuomet galimas didžiausias poveikis. Aplinkos oro tarša PVSV 

ataskaitoje įvertinta remiantis įmonei atliktos ir atsakingoje institucijoje Aplinkos apsaugos 

agentūroje suderintos inventorizacijos ataskaitos pagrindu. Ataskaitoje įvertinta maksimali 

galima įmonės aplinkos oro tarša, kas būtent ir leidžia įvertinti būsimą įmonės aplinkos oro 

tarša blogiausio scenarijaus atžvilgiu. Veikloje naudojant papildomas taršą mažinančias 

priemones, aplinkos oro tarša bus tik mažesnė nei numatyta PVSV ataskaitoje, poveikis 

visuomenės sveikatai taip pat bus mažesnis. 

12. Atsakymas į pastabas Nr. 12, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Ataskaitos 37 psl. 

[11] nuoroda nukreipia į įmonei atliktos ir atsakingoje institucijoje Aplinkos apsaugos 

agentūroje suderintos inventorizacijos apimtyje naudotos metodiką „Teršalų, išmetamų į 

atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio-pramoninio komplekso 

įrenginių, normatyviniai rodikliai. Charkovas, 1997 (2 dalys) (rusų kalba: Удельные 

показатели образования вредных веществ в атмосферу от основных видов 

технологического оборудования предприятий машиностроения и военно-

промышленного комплекса, том 1, Харьков, 1997.“ Ši metodika įtraukta į aplinkos ministro 

1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 

apskaičiavimo metodikų sąrašą, metodika yra galiojanti ir PVSV ataskaitoje pateikiama 

nuoroda yra teisinga. Aplinkos oro tarša PVSV ataskaitoje įvertinta remiantis įmonei atliktos ir 

atsakingoje institucijoje Aplinkos apsaugos agentūroje suderintos inventorizacijos ataskaitos 

pagrindu, t.y. naudojama analogiška skaičiavimo metodika ir koeficientai kaip ir įmonės 

atliktoje ir atsakingoje institucijoje Aplinkos apsaugos agentūroje suderintoje inventorizacijos 

ataskaitoje, todėl priimti koeficientai yra visiškai pagrįsti. 

13. Atsakymas į pastabas Nr. 13, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Aplinkos oro 

tarša PVSV ataskaitoje įvertinta remiantis įmonei atliktos ir atsakingoje institucijoje Aplinkos 

apsaugos agentūroje suderintos inventorizacijos ataskaitos pagrindu, t.y. naudojama analogiška 

skaičiavimo metodika ir koeficientai kaip ir įmonės atliktoje ir atsakingoje institucijoje 

Aplinkos apsaugos agentūroje suderintoje inventorizacijos ataskaitoje, todėl priimti 

koeficientai yra visiškai pagrįsti. 

14. Atsakymas į pastabas Nr. 14, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Vykdomos ir 

planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui vertinamas taikant į aplinkos orą 

išmetamiems teršalas nustatytas ribines vertes, ribinės vertės aplinkos ore šiuose teisės aktuose: 

„Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos“, patvirtintos AM ir SAM 

ministrų 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (toliau Užterštumo normos) 

„Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir 

ribinės aplinkos oro užterštumo vertės“, patvirtintos AM ir SAM ministrų 2000 m. spalio 30 d. 

įsakymą Nr. 471/582. (toliau Sąrašas ir Užterštumo vertės) 

 

Sąraše ir Užterštumo vertėse yra numatyta, kad suspenduotų kietųjų dalelių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, tačiau Užterštumo normose, kurios 

nustato kietųjų dalelių užterštumo normas aplinkos ore, suspenduotų kietųjų dalelių normos 
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nėra nustatytos. Dėl šios priežasties, rengiant aplinkos oro taršos vertinimus nėra atliekamas 

suspenduotų kietųjų dalelių sklaidos modeliavimas, atsakingos institucijos šio modeliavimo 

nereikalauja. 

Tačiau nors Užterštumo normose, kurios nustato kietųjų dalelių užterštumo normas 

aplinkos ore, suspenduotų kietųjų dalelių normos nėra nustatytos, jos yra nustatytos Sąraše ir 

Užterštumo vertėse. Nors šios vertės nėra taikomos teršalams, kurių kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, atsižvelgiant į visuomenės pageidavimą, buvo 

atliktas papildomas  suspenduotų kietųjų dalelių sklaidos modeliavimas. 

Trupinimas vykdomas epizodiškai, 35 d. per metus, vidutiniškai kartą per mėn., 

atsižvelgiant į dažnumą ir tai, kad įrenginys patalpinamas pastate, įtakos taršai neturi ir neturės. 

Užsakovo duomenimis trupintuvas gali būti ir elektriniu varikliu. 

15. Atsakymas į pastabas Nr. 15, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Detalizuojame, 

kad 20 kodo atliekos (komunalinės atliekos) – nelaikomos, po šiuo kodu yra laikomos 

stambiagabaritinės ir kitos gamybinės atliekos, kurios ir priskiriamos šiai kodų kategorijai. 

Atliekos su kodais yra taršos leidime, kadangi įmonėje po šiais kodais susidaro iš 

statybinių atliekų atrūšiuotos atliekos, deginimui arba šalinimui, kurios priduodamos į 

deginimo jėgaines arba šalinimui į sąvartynus. 

Komunalines atrankas pagal atliekų tvarkymo reglamentavimą tvarko įmonės, kurios 

laimi viešuosius pirkimus, ARC tokių atliekų netvarko, nepriima. 

16. Atsakymas į pastabas Nr. 16, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Kadangi 

trupinimas vykdomas pagal poreikį, vidutiniškai kartą per mėnesį (gali būti netrupinama ir visus 

metus, jei nėra tam poreikio) nėra galimybės atlikti natūrinius matavimus prie šio įrenginio, dėl 

šios priežasties atliktas vertinimas remiantis užsienio literatūra/dokumentu „Noise 

NavigatorTM Sound Level Database“, kuriame pateikti įvairių triukšmingų procesų akustiniai 

rodikliai paremtais daugkartiniais matavimais. Neatmetama galimybė, jog kiekvieną kartą 

trupinimas gali būti vykdomas skirtingu trupintuvu, ko pasėkoje bus keliamas skirtingas 

triukšmo lygis, dėl šios priežasties vertinimas atliktas korektiškai remiantis kelių įrenginių 

skleidžiamų triukšmo vidurkiu. Taip pat, modeliavimo/vertinimo metu priimta, jog trupinimas 

veikia visą darbo dieną visus metus, nors reali situacija yra ir bus kitokia. 

17. Atsakymas į pastabas Nr. 17, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Triukšmo 

modeliavimas ir vertinimas atliktas prie atidarytų vartų/durų bei pravertų langų. Pakartotinis 

modeliavimas neatliekamas, kadangi vertinimas korektiškas.  Ši informacija buvo ir yra 

pateikta ataskaitoje. 

18. Atsakymas į pastabas Nr. 18, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Esamų kitų 

gretimai esančių įmonių triukšmą įvertinti yra sudėtinga. Siekiant įvertinti kitų įmonių 

stacionarius triukšmo šaltinius, visų pirma reikalinga gretimų įmonių stacionarių triukšmo 

šaltinių inventorizacija. Inventorizuoti gretimai esančių įmonių šaltinius neįmanoma. Apžiūros 

metu pastebėta, kad nagrinėjamoje teritorijoje dominuoja analizuojamos ūkinės veiklos 

triukšmas, PVSV ir SAZ ribų nustatymas rengiamas konkrečiai šiai ūkinei veiklai. Triukšmo 

modeliavimas parodė, kad dėl analizuojamos ūkinės veiklos keliamo triukšmo fiksuojami 

triukšmo ribinės vertės viršijimai ir pagrindžią faktą, jog nagrinėjamoje aplinkoje ūkinė veikla 

yra dominuojantis triukšmo šaltinis. Viršijimams ir SAZ ribai sumažinti/izoliuoti numatomos 

atitinkamomis priemonėmis.  Šiuo konkrečiu atveju, jokių viešai prieinamų dokumentų nėra ir 

įvertinti gretimai esančių įmonių triukšmą nėra galimybės. 
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19. Atsakymas į pastabas Nr. 19, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Triukšmo sklaida 

modeliuota 1,5 m aukštyje, o triukšmo lygiai skaičiuoti prie kiekvieno gyvenamojo pastato 

aukšto. Triukšmo lentelėse ši informacija yra pateikta. Akustiniai matavimai taip pat atlikti 1,5 

m aukštyje, tai standartinis aukštis kuris yra naudojamas tiek matuojant tiek modeliuojant 

triukšmo sklaidą. Skaičiavimai parodė, kad didžiausi viršijimai prognozuojami viršutiniuose 

daugiabučio Vaikų g. 13 aukštuose, todėl siekiant sumažinti garso lygį, modeliavimo būdu 

nustatyta, kad reikalinga 5 m aukščio ir 84 m ilgio akustinis barjeras. Triukšmo modeliavimo 

programos dėka, nustatyta, kad tokių parametrų akustinio barjero pakaktų. 4 m aukščio barjeras 

reikalingas ne gyventojų triukšmui slopinimui, o siekiant sumažinti viršnorminę triukšmo zoną 

ir tuo pačiu nusimatyti mažesnę SAZ ribą.  

20. Atsakymas į pastabas Nr. 20, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Veiklos 

vykdytojas planuoja statyti akustinę užtvarą sudarytą iš akustinio granulato plokštės su spec. 

Gipskartoniu (AGP plokštė). Remiantis akustinės užtvaros atitikties deklaracija, garso 

izoliacijos rodiklis siekia Rw- 40,6 dB(A) ir atitinka keliamus reikalavimus, kurie buvo 

nustatyti modeliavimo būdų. Atitikties deklaracija pridedama prie atsakymų rašto. Veiklos 

vykdytojas turi teisę įdiegti priemones, pagal sutartį su aikštelių ir pastatų valdytoju (PVSV 

ataskaitoje buvo nurodyta, kad  UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ turi nuomos sutartį su UAB 

„Kamesta“ dėl visų pastatų ir visų betonuotų ir asfaltuotų aikštelių nuomos). Tai, kad sklypas 

valstybinis, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, taip pat neapriboja veiklos 

vykdytojų, jie gali diegti priemones. Taip pat yra gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas 

dėl specialiosios sąlygos (SAZ) įregistravimo valstybinėje žemėje. 

21. Atsakymas į pastabas Nr. 21, nurodytas 2021-06-30 pasiūlyme. Pridedamas NŽT 

sutikimas 2021-12-20 Nr. 49SD-13703-(14.49.136 E.) dėl specialiosios sąlygos įregistravimo 

valstybinėje žemėje (NŽT neprieštarauja įregistravimui po SAZ patvirtinimo). 

Dėl visuomenės pateiktų pastabų PVSV ataskaita nėra reikšmingai pildoma ar 

koreguojama, nesikeičia nei SAZ ribos, nei išvados, nei nurodytos priemonės, todėl naujas 

pristatymas visuomenei nenumatomas. 

 Atsakymų visuomenei rašte pateikti išaiškinimai, kurie kelia susirūpinimą 

visuomenei. Ataskaita, tai yra visi jos punktai buvo atlikti vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, naudojantis licencijuotomis programomis, vertinimus 

atliko kvalifikuoti specialistai, turintys ilgametę patirtį poveikio visuomenės sveikatai ir 

aplinkai vertinime. Sprendimą dėl ataskaitos kokybės ir veiklos leistinumo priims – 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Visus atsakymus visuomenei Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras taip pat matys, kadangi jie pridedami kaip priedas prie ataskaitos. 

Atsakant į visuomenės pastabas jokie esminiai pakeitimai ataskaitoje neatliekami, 

todėl prašymas atlikti pakartotiną visuomenės informavimą, gautas beveik prieš pat viešą 

susirinkimą (įvykusį 2021-06-30) yra nepagrįstas. Po visuomenės pastabų ir pasiūlymų 

triukšmas, oro tarša, kvapai nepermodeliuojami, o šiame rašte pateikiami tik papildomi 

pagrindžiantys atsakymai ir faktai. Išvados ir priemonės taip pat nesikeičia.  

Visuomenės prašymas pristatyti pakartotinai ataskaitą (dar net neįvykus pirmajam 

viešajam pristatymui), kaip ir gautas prašymas nukelti ataskaitos pristatymą net dviem su puse 

mėnesio, nedaryti susirinkimo nuotoliniu būdu (nors tokie yra oficialūs Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro reikalavimai) nėra motyvuotas ir paprasčiausia būtų sustabdęs 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) procedūrų vykdyma. PVSV ataskaita buvo 

pristatyta visuomenei, visuomenė aktyviai dalyvavo, išsakė nuomonę, teikė klausimus, yra 
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vaizdo įrašas, kuris buvo išsiųstas 2021-07-01 Ramutei Nalivaikienei el. paštu 

ramunali@gmail.com. Taip pat vaizdo įrašas oficialiai kai priedas prie ataskaitos yra teikiamas 

atsakingai institucijai – Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. 

 

Pridedama:  

• Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas 021-12-20 Nr. 49SD-13703-

(14.49.136 E.) dėl specialiosios sąlygos įregistravimo valstybinėje žemėje; 

• Paviršinio (lietaus) nuotekų iš rezervuaro tyrimų protokolas; 

• Atitikties deklaracija atsakymui į pastabą Nr.20; 

• Visuomenės teiktų pasiūlymų raštas. 

 

 

 

  

Direktorė             Ona Samuchovienė 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. p. info@ekostruktura.lt, tel. +370 607 23980 
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

UAB "Atliekų rūšiavimo centras" 
El. p. info@atliekucentras.lt 

2021-12         Nr. 49SD-            (14.49.136 E.) 
2021-09-28    Nr.  prašymą 
2021-12-07    Nr.  prašymą   

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (P. ŽVIRKOS G. 8, VILNIUS)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius (toliau –

Skyrius)  išnagrinėjo  Jūsų  prašymą  leisti  nustatyti  specialiąją  žemės  naudojimo  sąlygą  –

komunalinių objektų apsaugos zoną žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0159:92), P. Žvirkos g. 8,

Vilniuje.

Informuojame,  kad  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės  naudojimo sąlygų įstatymo  

51  straipsnio  1  dalyje  nustatyta,  kad  kai sanitarinės  apsaugos  zonų  dydis  nustatomas  asmens,

planuojančio  ir  (ar)  vykdančio  ūkinę  veiklą,  pasirinkimu,  šis  dydis  nustatomas  atlikus  poveikio

visuomenės  sveikatai  vertinimą  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  visuomenės  sveikatai  ar

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. Jeigu poveikio visuomenės

sveikatai  vertinimas  atliktas,  nustatant  sanitarinės  apsaugos  zoną  taikomas  pagal  poveikio

visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus nustatytas sanitarinės apsaugos zonos dydis.

Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, informuojame, kad neprieštaraujame, kad teisės

aktų nustatyta tvarka būtų atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas planuojamos ūkinės

veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.

Pažymėtina, kad sprendimą dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo Skyrius galės priimti

tik  įvertinęs  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  atliktus  ir  patvirtintus  poveikio  visuomenės  sveikatai

vertinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.

Biudžetinė įstaiga
Gedimino g. 19,
01103 Vilnius
http://nzt.lt

Kalvarijų g. 147, 08221Vilnius
Tel. 8 706 86 147, 8 706 86 148, 
8 706 86 149
Faks. (8 5) 272 8921
El. paštas vilniaus.miestas@nzt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Elektroninio dokumento nuorašas
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus priimti

sprendimai, kurie asmeniui sukuria teises ir pareigas (išskyrus informacinio pobūdžio raštus), per

vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas –

Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas – Žygimantų g.

2, Vilnius).

Skyriaus vedėjas                                                                       Mindaugas Joteika
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Lilija Malachovska, tel. 8 706 86 137, el. p. Lilija.Malachovska@nzt.lt             
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Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Joteika, Vilniaus miesto skyriaus vedėjas, Vilniaus

miesto skyrius
Sertifikatas išduotas MINDAUGAS JOTEIKA, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-20 12:40:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-12-20 12:40:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-09 13:06:28 – 2024-12-08 13:06:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, į.k.188704927 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26
14:04:19

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.43

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-20
16:44:51)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-12-20 16:44:51 Dokumentų valdymo

sistema NŽT DVS
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2022-03-07 14:01 Gmail - Atsakymai į Jūsų teiktus pasiūlymus 2021-06-30 dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ poveikio visuomenės sveikatai …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1735543188384302484&simpl=msg-a%3Ar-289… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Atsakymai į Jūsų teiktus pasiūlymus 2021-06-30 dėl UAB „Atliekų rūšiavimo
centras‘‘ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos 
1 žinutė

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. kovo 7 d. 13:26
Kam: Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com>, zbignev@gmail.com, juzefas.trypuckis@vilnius.lt

Laba diena, 

surinkę Jūsų prašomus papildomus dokumentus (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, gautą  2021-12-20 Nr.
49SD-13703-(14.49.136 E.), kad NŽT neprieštarauja  specialiosios sąlygos SAZ įregistravimui) ir kt., parengėme
atsakymus, išaiškinimus į Jūsų teiktus pasiūlymus 2021-06-30 dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos
statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius
parengtos poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) ataskaitos. Primename, kad visi jūsų pasiūlymai ir jums
teikiama informacija bus pateikta ir atsakingai institucijai - Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

Pridedame: 

atsakymų raštą;
priedą, kuriame yra pateikiamas NŽT sutikimas, paviršinių nuotekų tyrimo protokolas, atitikties deklaracija
atsakymui į pastabą Nr.20 ir jūsų siųstas pasiūlymų raštas.

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: o.samuchoviene@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

2 priedai (-ų)

322_RA~1.PDF 
284K

322RAT~1.PDF 
8673K
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

UAB "Atliekų rūšiavimo centras" 
El. p. info@atliekucentras.lt 

2021-12         Nr. 49SD-            (14.49.136 E.) 
2021-09-28    Nr.  prašymą 
2021-12-07    Nr.  prašymą   

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (P. ŽVIRKOS G. 8, VILNIUS)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius (toliau –

Skyrius)  išnagrinėjo  Jūsų  prašymą  leisti  nustatyti  specialiąją  žemės  naudojimo  sąlygą  –

komunalinių objektų apsaugos zoną žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0159:92), P. Žvirkos g. 8,

Vilniuje.

Informuojame,  kad  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės  naudojimo sąlygų įstatymo  

51  straipsnio  1  dalyje  nustatyta,  kad  kai sanitarinės  apsaugos  zonų  dydis  nustatomas  asmens,

planuojančio  ir  (ar)  vykdančio  ūkinę  veiklą,  pasirinkimu,  šis  dydis  nustatomas  atlikus  poveikio

visuomenės  sveikatai  vertinimą  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  visuomenės  sveikatai  ar

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. Jeigu poveikio visuomenės

sveikatai  vertinimas  atliktas,  nustatant  sanitarinės  apsaugos  zoną  taikomas  pagal  poveikio

visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus nustatytas sanitarinės apsaugos zonos dydis.

Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, informuojame, kad neprieštaraujame, kad teisės

aktų nustatyta tvarka būtų atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas planuojamos ūkinės

veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.

Pažymėtina, kad sprendimą dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo Skyrius galės priimti

tik  įvertinęs  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  atliktus  ir  patvirtintus  poveikio  visuomenės  sveikatai

vertinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.

Biudžetinė įstaiga
Gedimino g. 19,
01103 Vilnius
http://nzt.lt

Kalvarijų g. 147, 08221Vilnius
Tel. 8 706 86 147, 8 706 86 148, 
8 706 86 149
Faks. (8 5) 272 8921
El. paštas vilniaus.miestas@nzt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Elektroninio dokumento nuorašas
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus priimti

sprendimai, kurie asmeniui sukuria teises ir pareigas (išskyrus informacinio pobūdžio raštus), per

vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas –

Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas – Žygimantų g.

2, Vilnius).

Skyriaus vedėjas                                                                       Mindaugas Joteika
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Lilija Malachovska, tel. 8 706 86 137, el. p. Lilija.Malachovska@nzt.lt             

3
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (P. ŽVIRKOS G. 8,
VILNIUS)

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-20 Nr. 49SD-13703-(14.49.136 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Joteika, Vilniaus miesto skyriaus vedėjas, Vilniaus

miesto skyrius
Sertifikatas išduotas MINDAUGAS JOTEIKA, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-20 12:40:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-12-20 12:40:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-09 13:06:28 – 2024-12-08 13:06:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, į.k.188704927 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26
14:04:19

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.43

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-20
16:44:51)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-12-20 16:44:51 Dokumentų valdymo

sistema NŽT DVS
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2022-03-07 14:02 Gmail - Atsakymai į Jūsų teiktus pasiūlymus 2021-07-15 dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ poveikio visuomenės sveikatai …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3897606495203914720&simpl=msg-a%3Ar-8433… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Atsakymai į Jūsų teiktus pasiūlymus 2021-07-15 dėl UAB „Atliekų rūšiavimo
centras‘‘ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos 
1 žinutė

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2022 m. kovo 7 d. 13:30
Kam: Ramute Nalivaikiene <ramunali@gmail.com>

Laba diena, 

teikiame atsakymus į Jūsų pasiūlymus 2021-07-15 dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo
ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius parengtos poveikio visuomenės
sveikatai (PVSV) ataskaitos. 
Atsakome jums tik surinkę papildomus dokumentus, kurie pagrindžia mūsų atsakymus, pvz. pridedamas,
Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas  gautas 2021-12-20 Nr. 49SD-13703-(14.49.136 E.), kad NŽT neprieštarauja
specialiosios sąlygos (SAZ) įregistravimui.

Pridedame:  

atsakymų raštą;
priedą (NŽT sutikimas, paviršinių nuotekų tyrimo protokolas, ir jūsų siųstas 2021-07-15 pasiūlymų raštas).

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. :  +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt, o.samuchoviene@ekostruktura.lt  
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

2 priedai (-ų)

323RAT~1.PDF 
959K

323RAT~2.PDF 
1119K
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 PRIEDAS. 

Raštas iš NŽT, kad ji neprieštarauja įregistravimui po SAZ patvirtinimo gautas 

2021-12-20 Nr. 49SD-13703-(14.49.136 E.) 
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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VILNIAUS MIESTO SKYRIUS

UAB "Atliekų rūšiavimo centras" 
El. p. info@atliekucentras.lt 

2021-12         Nr. 49SD-            (14.49.136 E.) 
2021-09-28    Nr.  prašymą 
2021-12-07    Nr.  prašymą   

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (P. ŽVIRKOS G. 8, VILNIUS)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius (toliau –

Skyrius)  išnagrinėjo  Jūsų  prašymą  leisti  nustatyti  specialiąją  žemės  naudojimo  sąlygą  –

komunalinių objektų apsaugos zoną žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0159:92), P. Žvirkos g. 8,

Vilniuje.

Informuojame,  kad  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės  naudojimo sąlygų įstatymo  

51  straipsnio  1  dalyje  nustatyta,  kad  kai sanitarinės  apsaugos  zonų  dydis  nustatomas  asmens,

planuojančio  ir  (ar)  vykdančio  ūkinę  veiklą,  pasirinkimu,  šis  dydis  nustatomas  atlikus  poveikio

visuomenės  sveikatai  vertinimą  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  visuomenės  sveikatai  ar

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. Jeigu poveikio visuomenės

sveikatai  vertinimas  atliktas,  nustatant  sanitarinės  apsaugos  zoną  taikomas  pagal  poveikio

visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus nustatytas sanitarinės apsaugos zonos dydis.

Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, informuojame, kad neprieštaraujame, kad teisės

aktų nustatyta tvarka būtų atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas planuojamos ūkinės

veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai.

Pažymėtina, kad sprendimą dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo Skyrius galės priimti

tik  įvertinęs  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  atliktus  ir  patvirtintus  poveikio  visuomenės  sveikatai

vertinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo dokumentus.

Biudžetinė įstaiga
Gedimino g. 19,
01103 Vilnius
http://nzt.lt

Kalvarijų g. 147, 08221Vilnius
Tel. 8 706 86 147, 8 706 86 148, 
8 706 86 149
Faks. (8 5) 272 8921
El. paštas vilniaus.miestas@nzt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188704927

Elektroninio dokumento nuorašas
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Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus priimti

sprendimai, kurie asmeniui sukuria teises ir pareigas (išskyrus informacinio pobūdžio raštus), per

vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas –

Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas – Žygimantų g.

2, Vilnius).

Skyriaus vedėjas                                                                       Mindaugas Joteika

2
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Lilija Malachovska, tel. 8 706 86 137, el. p. Lilija.Malachovska@nzt.lt             

3
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinė žemės tarnyba 188704927, Gedimino pr. 19, LT-
01103 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO (P. ŽVIRKOS G. 8,
VILNIUS)

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-20 Nr. 49SD-13703-(14.49.136 E.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Mindaugas Joteika, Vilniaus miesto skyriaus vedėjas, Vilniaus

miesto skyrius
Sertifikatas išduotas MINDAUGAS JOTEIKA, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-20 12:40:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-12-20 12:40:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-12-09 13:06:28 – 2024-12-08 13:06:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS,
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, į.k.188704927 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:04:19 iki 2021-12-26
14:04:19

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.43

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-20
16:44:51)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2021-12-20 16:44:51 Dokumentų valdymo

sistema NŽT DVS
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