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Tekste naudojami sutrumpinimai: 

PVSV - poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

LR – Lietuvos Respublika 

PŪV - planuojama ūkinė veikla 

SAZ - sanitarinė apsaugos zona 

RV - ribinė vertė 

ATŠ - atmosferos taršos šaltinis 

TPDR - LR teritorijų planavimo dokumentų registras 

TPDRIS - LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinė sistema 

ATVR - Atliekų tvarkytojų valstybės registras 
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UAB „Deigama“ vykdyti veiklą - plaukiojančių baržų ir laivų gamybą - planuoja adresu Piliakalnio 

g. 25A, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862) 2 priedo 44 punktu, laivų ir plūdriųjų konstrukcijų 

statybai ir remontui nustatoma 100 m sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita parengta su tikslu kompleksiškai įvertinti 

planuojamą veiklą šioje teritorijoje ir identifikuoti bei įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai ir 

esant būtinybei pasiūlyti tinkamas, kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai mažinančias priemones 

bei suformuoti SAZ ribas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita parengta vadovaujantis LR sveikatos apsaugos 

ministro 2011-05-13 įsakymo Nr. V-474 „Dėl LR PŪV poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923, galiojanti redakcija) bei LR sveikatos 

apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymo Nr. V-68 „Dėl PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3947; aktuali redakcija) reikalavimais. 

Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495 

(Žin., 1996, Nr. 82-1965; galiojanti redakcija), UAB „Deigama“ planuojama veikla neatitinka 

kriterijų PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūroms vykdyti. 
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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Veiklos organizatorius UAB „Deigama“ (įm. kodas 304419237) 

adresas Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r. sav. 

telefonas, faksas mob.: (8 618) 69331 

el. paštas slatakas@gmail.com  

Kontaktinis asmuo Direktorius Šarūnas Latakas 

2.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 

VERTINTOJĄ 

Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ 

Adresas Taikos pr.119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav. 

Kontaktinis asmuo Inžinierė Simona Kupšienė 

Telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, tel./faks.: (8 46)  43 04 69 

El. paštas simona@ekosistema.lt 

UAB „Ekosistema“ licencijos, leidžiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija 

pateikiama 1 priede. 

3.ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas, veiklos rūšis 

UAB „Deigama“ planuojamos ūkinės veiklos (plaukiojančių baržų ir laivų gamyba) (toliau - PŪV) 

vieta yra adresu Piliakalnio g. 25A, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. 

Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie 

LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla 

priskiriama: 
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Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas 

C     APDIRBAMOJI GAMYBA 

 30    Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba 

  30.1   Įvairių tipų laivų statyba 

  
 

30.11  Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba 
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3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos 

medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 

UAB „Deigama“ planuoja vykdyti plaukiojančių baržų ir laivų gamybą. PŪV metu pagaminamos 

produkcijos kiekis priklausys nuo užsakytos konstrukcijos dydžio: gavus didesnio laivo 

užsakymą jis gali būti gaminamas visus metus, o esant mažųjų laivų užsakymams jų gali būti 

pagaminama ir 20 vienetų per metus. Per metus vidutiniškai planuojama pagaminti apie 10 

plūdriųjų konstrukcijų. 

Veikloje bus naudojamos šios žaliavos: 

- Polietileno granulės – 20 t/m.; 

- Išdžiovinta obliuota mediena – 30 m3/m. (apie 20 t/m.); 

- Dažytos dailylentės – 450 m2/m. (apie 10 t/m.); 

- Sandarinimo gumos; 

- Aliuminio ir kito metalo ruošiniai, dalys, jungimo elementai; 

- Pakavimo medžiagos. 

Paviršiaus dengimo medžiagos, klijai veikloje nebus naudojami. Pavojingoms priskiriamų 

medžiagų naudoti neplanuojama. 

Plastikinių gaminių (plūdurų) formavimui bus naudojama rotacinė mašina, kurioje integruotas 

suskystintų naftos dujų degiklis. Degiklio maksimalus galingumas sieks 814 kW. Metinės 

suskystintų naftos dujų sąnaudos sieks iki 71 t/m. Suskystintų dujų saugojimui veiklos žemės 

sklypo pietinėje pusėje bus įrengti du 6,7 m3 talpos požeminiai rezervuarai (vieta pažymėta 3 

priede esančiame suvestiniame inžinerinių tinklų plane). 

Kitos technologinės įrangos darbui, patalpų šildymui, patalpų ir teritorijos apšvietimui bus 

naudojama elektros energija. Kiti energijos ištekliai veiklos metu nebus naudojami. 

Gamybos metu gamtos ištekliai (vanduo, žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt.) nebus 

naudojami. Vanduo veiklos metu naudojamas tik darbuotojų buitiniams poreikiams. Geriamos 

kokybės vanduo bus tiekiamas iš sklype planuojamo įrengti artezinio gręžinio (žiūr. 3 priedą). 

Objekto gamybinėje veikloje dirbs 4-6 darbuotojai. Veikla bus vykdoma darbo dienomis, 8.00-

17.00 val. 

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

įrenginių išdėstymo planas 

UAB „Deigama“ planuojamos veiklos vykdymui projektuojamas gamybos paskirties pastatas, kurio 

plotas 984,11 m2. Pastato vieta žemės sklype parodyta 3 priede. Pastato pietinėje dalyje bus 

statomas modulinis pastatas (plotas 24,65 m2), kuriame bus atskirtos buitinės patalpos 

darbuotojams: valgomasis, persirengimo patalpa ir sanitarinis mazgas (4 priede poz. 102-104).  

Likusią dalį pastato užims gamybos patalpa (4 priede pozicija 101), kurios plotas bus 962,85 m2. 

Patalpos šiaurinėje dalyje bus sumontuota plastikinių dalių gamybai skirta rotacinė mašina. Jos 

užimamas plotas sieks apie 200 m2. Likusioje gamybinės patalpos dalyje bus saugomos žaliavos, 

vykdomas gaminamų plūdriųjų konstrukcijų surinkimas. 
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Gamybinė veikla 

Kiekviena plūdrioji konstrukcija bus gaminama pagal individualų projektą. Plūdriųjų konstrukcijų 

pagrindą sudarys plastikiniai pontonai (plūdurai). Plūdurai bus suformuojami rotacinėje mašinoje. 

Veiklai numatoma naudoti TYROTO modelio TY-3500CS rotacinę plastiko gaminių formavimo 

mašiną ar jos analogą. Rotacinė mašina, jos pagrindinės dalys parodyti 1 pav. 

1 pav. Rotacinė plastiko gaminių formavimo mašina 

Technologinis procesas rotacinėje mašinoje: 

1. Į formos ertmę suberiama žaliava – polietileno granulės. 

2. Forma pradeda suktis, o krosnies gaminamos šilumos pagalba granulės išlydomos. Išsilydęs 

plastikas pasiskirsto sukamos formos vidiniame paviršiuje. 

3. Krosnies degiklis užgesinamas ir besisukanti forma pradedama vėsinti. Iš polietileno 

suformuotas gaminys sukietėja. 

4. Plastikinį gaminį atvėsinus iki reikiamos temperatūros, sukimas stabdomas. Forma 

atidaroma ir paruoštas plastiko gaminys išimamas. Į konstrukcijos surinkimo vietą 

pagaminti plūdurai transportuojami hidrauliniais keltuvais (2 vnt.). 

Pagaminti plūdurai bus sustatomi pagal perimetrą ir ant jų renkamas aliuminio konstrukcijų 

karkasas. Dalys bus tvirtinamos nerūdijančio plieno detalėmis. 

Ant karkaso, pagal projektą, iš medienos (plokščių ir dailylenčių) surenkamos grindys, sienos, 

lubos. Sunkesnių dalių pakėlimui bus naudojamas telferis (kėlimo įtaisas; talė, judanti vienbėgiu 

kabamuoju keliu). Konstrukciniai elementai bus tvirtinami nerūdijančio plieno detalėmis. 
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Surinkus karkasą, toliau išvedžiojami inžineriniai tinklai, sumontuojama reikiama įranga ir 

technika. 

Medinių dalių trumpinimui, angų išpjovimui bus naudojami šie įrankiai: įgilinamas diskinis pjūklas, 

siaurapjūklis, traukiamas skersavimo pjūklas. Dulkių susiurbimui bus naudojami mobilūs dulkių 

siurbliai, kuriais sutrauktas oro srautas nuo dulkių bus išvalomas nemažiau kaip 99 %1. Dalių 

sujungimui bus naudojami elektriniai suktuvai, kabių pistoletai. 

Paruoštas gaminys bus apžiūrimas, supakuojamas, kraunamas į sunkvežimį ir išvežamas užsakovui. 

Patalpų šildymas 

Pastato šildymui šaltuoju metų periodu šiluma bus gaunama iš rotacinės plastiko gaminių 

formavimo mašinos degiklio. Papildomam patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui bus 

naudojama elektros energija. Atskiros katilinės įrengti nenumatoma. 

Pastato vėdinimo sistema 

Gamybinėje patalpoje planuojamos montuoti rotacinės mašinos degiklyje susidarę kuro degimo 

produktai pateks tiesiai į patalpą. Saugios darbo aplinkos užtikrinimui projektuojama mechaninė 

vėdinimo sistema: oras bus šalinamas per dvi oro šalinimo sistemas su stoginiais ventiliatoriais. 

Kiekvieno iš ventiliatorių našumas bus 3916 m3/val. Ventiliatoriai įsijungs veikiant rotacinės 

plastiko gaminių formavimo mašinos degikliui ir nuo drėgmės daviklių.  

Buitinių patalpų vėdinimui projektuojama oro tiekimo-šalinimo sistema su elektriniu oro 

pašildytuvu (rekuperacinė sistema). 

Visų vėdinimo sistemų darbas sublokuojamas su priešgaisrine signalizacija, kuriai suveikus 

sistemos išjungiamos. 

Pastato vėdinimo sprendiniai parodyti 4 priede esančiuose planuose. 

Transportavimas 

Žaliavos ir produkcija bus gabenami sunkvežimiais. Per savaitę atvyks 2-3 sunkvežimiai (per 

dieną tik 1 sunkvežimis). Krovinių krova bus vykdoma automobiliui galu įvažiavus pro vartus į 

pastato vidų. Žaliavos ir produkcijos pakrovimas/iškrovimas bus vykdomas rankiniu būdu, 

hidruliniais keltuvais, telferiu. 

Darbuotojų lengvųjų automobilių per dieną atvyks vidutiniškai 6. Lengvųjų automobilių 

parkavimui žemės sklypo pietinėje pusėje bus įrengta 10 vietų automobilių stovėjimo aikštelė 

(žiūr. 3 priedą). 

Bendras autotransporto srautas abiem kryptimis (atvykstantis/išvykstantis) sudarys: 2 sunkvežimiai 

per dieną ir 12 lengvųjų automobilių per dieną. 

Autotransporto judėjimas teritorijoje galimas bendrovės darbo metu: darbo dienomis 8.00-

17.00 val. 

  

                                                 
1 Siurblio techninės charakteristikos nurodytos el. adresu: https://www.makita.lt/product/vc4210l.html 
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Nuotekų tvarkymas 

PŪV metu vanduo bus naudojamas tik darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti, technologinių 

nuotekų nesusidarys. Buitinės nuotekos, kurių susidarys iki 0,8 m3/parą arba iki 200 m3/m., bus 

valomos vietiniame nuotekų valymo įrenginyje ir išvalytos išleidžiamos į aplinką. Į aplinką 

išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršys LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakyme Nr. D1-236 

„Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; aktuali redakcija) 

nustatytų normų: BDS7 - 40 mg/l (mom. konc.) ir 29 mg/l (vid. metinė), bendras azotas – 25 mg/l 

(mom. konc.), bendras fosforas – 5 mg/l (mom. konc.), pH – 6,5÷8,5. 

Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-

04-02 įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija), veiklos teritorija 

nepriskiriama galimai teršiamai teritorijai, todėl paviršinės nuotekos per filtracinius šulinius bus 

infiltruojamos į gruntą. 

Planuojamos veiklos metu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema nesikeis. Nuotekos 

tvarkomos vadovaujantis LR teisės aktais ir neigiamas poveikis visuomenės sveikatai vandenų 

taršos aspektu nenumatomas. 

Atliekų tvarkymas 

Darbuotojų buitinės veiklos metu susidarys iki 1 t/m. mišrių komunalinių atliekų (kodas 

20 03 01; pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu 

Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija)), kurios bus kaupiamos plastikiniame 

buitinių atliekų konteineryje ir tolimesniam tvarkymui perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės 

registre (toliau – ATVR) registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Gamyboje susidarys pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 

03 01 04 (03 01 05) bei plastiko formavimo atliekos (kitaip neapibrėžtos atliekos; 12 01 99). Šios 

atliekos bus kaupiamos atskirose talpose, tarpusavyje jų nemaišant, ir taip pat bus perduodamos 

ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Atliekų tvarkymas pastato statybos metu: Statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR 

aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis. Statybos darbų metu susidarys mišrios statybinės atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 

02 ir 17 09 03 (kodas 17 09 04), kurios bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir pagal atskirą 

sutartį perduodamos atliekų vežėjams ar tvarkytojams. 

Įvertinant tai, kad atliekos nepavojingos ir bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą 

reglamentuojančiais LR teisės aktais, neigiamas poveikis visuomenės sveikatai atliekų aspektu 

nenumatomas. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Šiuo metu rengiamas gamybos, pramonės paskirties pastato, Piliakalnio g. 25A, Krucių k., Tirkšlių 

sen., Mažeikių r. sav., statybos projektas. Pastato statybos darbus vykdyti ir eksploataciją pradėti 

numatoma 2021 m. Veiklos vykdymas neterminuotas. 
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3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra vykdoma gamybos, pramonės paskirties pastato 

statybos projekto rengimo metu. PVSV ataskaitos rengimo metu nustatomas planuojamos veiklos 

keliamas poveikis visuomenės sveikatai. 

PŪV metu žemės sklypo paskirtis nekeičiama, teritorijų planavimo dokumentai nebus rengiami. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

UAB „Deigama“ veiklą vykdyti planuoja nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Pagal 

naudojimo būdą žemės sklypas priskiriamas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms. 

Vadovaujantis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, sklype leistina pramonės ir 

sandėliavimo veikla. Atsižvelgiant į šiuos motyvus, veiklos vietos alternatyvos nenagrinėtos. 

Veikloje bus naudojama moderni automatizuota plastiko gaminių formavimo įranga. Konstrukcijų 

surinkimui bus naudojami įprasti tokiai veiklai skirti įrankiai. Medienos mechaninio apdorojimo 

metu išsiskyrusių dulkių surinkimui bus naudojami mobilūs dulkių siurbliai. Kitos technologinės 

įrangos alternatyvos nesvarstomos.  
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2 pav. Objekto administracinė geografinė padėtis 
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Adresas 
Sklypo 

kadastro Nr. 

Tikslinė 

paskirtis 
Naudojimo būdas/pobūdis Registruoti statiniai 

Piliakalnio g. 25A, Krucių k. 6160/0011:201 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/- - 

Piliakalnio g. 27A, Krucių k. 
6160/0011:284 Kita Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijos/- 

- 

- 6160/0011:285 Žemės 

ūkio 

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai/- - 

- 6160/0011:82 Žemės 

ūkio 

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai/- - 

- 6160/0011:146 Žemės 

ūkio 

Kiti žemės ūkio paskirties sklypai/- - 

Piliakalnio g. 25, Krucių k. 6160/0011:232 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/- - 

3 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas), teritorijos žemėlapis su gretimybėmis, esamos 

ir suplanuotos gretimybės, teritorijos svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, 

ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos SAZ, informacija 

apie SAZ ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija.  

Vietovės geografinė ir administracinė padėtis nurodyta 2 paveiksle. Bendrovės veiklos vieta – 

0,2587 ha ploto žemės sklypas, esantis adresu Piliakalnio g. 25A, Krucių k., Tirkšlių sen., 

Mažeikių r. sav. 

Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, išsidėsčiusi Krucių kaimo centrinėje dalyje. Šiaurinę 

žemės sklypo dalį ribojantis kelias skiria nuo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms 

skirto žemės sklypo. Vakarinėje pusėje besiribojantis žemės sklypas skirtas pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijoms. Kitų greta esančių žemės sklypų paskirtis yra žemės ūkio. 

UAB „Deigama“ teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos ir naudojimo paskirtis 

pateikiama 3 paveiksle esančioje Kadastro žemėlapio ištraukoje. 

UAB „Deigama“ veiklos žemės sklypui artimiausios gyvenamosios teritorijos (žiūr. 3 pav.): 

- G1) Už privažiavimo kelio (adresu Piliakalnio g. 27A, Krucių k., Mažeikių r. sav.) esantis 

žemės sklypas, skirtas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai. Atstumas tarp žemės 

sklypų 6 m. Nuo projektuojamo gamybinio pastato iki šio žemės sklypo ribos yra 15 m 

atstumas; 

- G2) Adresu Piliakalnio 19 g., Krucių k., Mažeikių r. sav., esantis žemės sklypas, skirtas 

vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai. Sklype registruotas gyvenamasis pastatas. 

Atstumas tarp žemės sklypų yra 120 m; 

- G3) Adresu Piliakalnio g. 13, Krucių k., Mažeikių r. sav., esantis mažaaukščių namų statybai 

skirtas žemės sklypas (atstumas tarp žemės sklypų – 150 m). 

Artimiausia visuomeninės paskirties teritorija (pažymėta 5 pav. 17 psl.): 

- V) Jurkūnų gėlių ūkis, esantis adresu Ventos Kranto g. 22, Krucių k., (nuo veiklos teritorijos iki 

gėlių ūkio pastato išlaikomas 580 m atstumas). 

Vadovaujantis Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje 

(Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:201) reglamentų 

brėžiniu (žiūr. 5 priede; patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2020-10-30 sprendimu 

Nr. T1-277), objekto teritorija priskiriama pramonės ir sandėliavimo funkcinei zonai (funkcinės 

zonos Nr. 76). Funkcinės zonos charakteristika: teritorija, skirta gamybai, sandėliavimui, logistikai. 

Šioje teritorijoje bet kokia esama ar planuojama ūkinė veikla privalo atitikti higienos normų 

reikalavimus ir neturi daryti neigiamo poveikio greta esančiai gyvenamajai aplinkai ir žmonių 

sveikatai. SAZ ribos neturi peržengti funkcinės zonos ribų. Šioje zonoje galimi žemės naudojimo 

būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), 

komercinės paskirties objektų teritorijos (K), bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar 
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savivaldybių bendro naudojimo) (B), atskirųjų želdynų teritorijos (E). Nustatyti teritorijos 

naudojimo reglamentai: leistinas pastatų aukštis – ≤ 20 m, užstatymo tankis – < 80 %, užstatymo 

intensyvumas – ≤ 2,0. PŪV žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas atitinka bendrojo plano 

sprendinius. Projektu formuojami žemės sklypo užstatymo rodikliai taip pat atitiks bendrojo plano 

sprendinius. 

Vadovaujantis Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais, patvirtintais 

Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2018-12-14 sprendimu Nr. T1-335, vakarinė veiklos žemės 

sklypo dalis ribojasi su pramonės ir sandėliavimo funkcinės zonos teritorija (žiūr. 5 priedą). Iš 

likusių pusių veiklos teritoriją supa ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona. 

Visas UAB „Deigama“ žemės sklypas patenka į Mažeikių I geriamojo gėlo vandens vandenvietės 

Nr. 64 (IIa1 grupė) 3-iosios juostos 3b sektorių (žiūr. 4 pav.). Vadovaujantis LR specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862; aktuali redakcija), II grupės 

požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iosios juostos 3b sektoriuje ūkinė veikla 

neribojama. 

 
4 pav. Požeminio vandens vandenviečių su vandenviečių apsaugos zonų ribomis žemėlapio 

ištrauka 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) bei LR teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema 

(TPDRIS) duomenimis, PŪV žemės sklypui ir jo gretimybėse esančioms teritorijoms teritorijų 

planavimo dokumentai nerengiami.2 

                                                 
2 Duomenys tikrinti 2021-03-26 
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Visuomeninė ir ekonominė teritorijos svarba apibrėžiama trimis funkciniais komponentais: 

istoriniu, estetiniu ir ekologiniu. Vadovaujantis Kultūros paveldo centro kultūros vertybių registro 

duomenimis (elektroninė prieiga http://www.kpd.lt/), nagrinėjamoje teritorijoje nėra istorinę ar 

archeologinę reikšmę turinčių vertybių (archeologijos ir mitologinių objektų, įvykių vietų, 

monumentų, laidojimo vietų, urbanistikos, statinių ir jų kompleksų). Taip pat sklype nėra ir 

estetiniu ar ekologiniu požiūriu vertingų objektų. Nagrinėjamas žemės sklypas nesiriboja su 

kultūros paveldo objektų apsaugos zonomis. Artimiausias nekilnojamojo kultūros paveldo objektas 

yra 0,76 km atstumu (Daubarių piliakalnis su gyvenviete; 23949), iki jo vizualinės apsaugos 

pozonio ribos išlaikomas 0,48 km atstumas (žiūr. 5 pav.). 

PŪV žemės sklypas į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija yra 

paukščių apsaugai svarbi teritorija – Ventos upės slėnis, esantis 0,16 km atstumu. Vadovaujantis 

Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nagrinėjamo objekto teritorija į gamtinio 

karkaso ribas nepatenka. 

PŪV žemės sklype statomų statinių aukštis atitiks teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. 

Planuojama veikla vietovės kraštovaizdžiui ir aplinkos estetiniam vaizdui įtakos nedarys, poveikio 

nebus. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją galime teigti, kad vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, 

nei archeologiniu požiūriu. 

Veiklos teritorijoje numatoma vykdyti ataskaitos 3.1 punkte išvardintas ekonominių veiklos rūšių 

sekcijų veiklas. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 

(TAR, 2019-06-19 Nr. 9862) 2 priedo 44 punktu laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statybai ir remontui 

nustatoma 100 m SAZ. UAB „Deigama“ veiklai taikomos normatyvinės SAZ ribų schema parodyta 

3 pav. (13 psl.). 

Planuojama veikla neturi tiesioginės įtakos sveikatos priežiūros prieinamumui, nes čia nebus 

pastatyta greitosios pagalbos stočių, postų. Bendrąją saugą palaikys, kaip ir visame Mažeikių 

rajone, policijos, priešgaisrinės saugos pareigūnai. 

Vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų ir TPDR duomenimis bei Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiama informacija apie priimtą spendimą 

dėl planuojamos ūkinės veiklos3, šalia (kelių šimtų metrų spinduliu) nagrinėjamo žemės sklypo nėra 

objektų, kuriems būtu nustatyta ir įregistruota SAZ. 

 

                                                 
3 El. prieiga: https://nvsc.lrv.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/informacija-apie-priimta-sprendima-del-
planuojamos-ukines-veiklos-galimybiu 
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5 pav. Ištrauka iš specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio. Geoportal.lt duomenys.  
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4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos. 

UAB „Deigama“ veikla planuojama žemės sklype kad. Nr. 6160/0011:201 Tirkšlių k.v. Žemės 

sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Deigama“. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo 

būdas –pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo plotas – 0,2587 ha. 

Veiklos žemės sklype yra šios teritorijos, kurioms taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: 

- Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius, 14 skirsnis) (plotas 

– 0,2587 ha); 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas – 0,0772 ha); 

- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, 2 skirsnis) (plotas – 

0,2587 ha). 

Žemės sklype statiniai neregistruoti. Žemės sklypo VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų banko išrašas pateikiamas 2 priede, o žemės sklypo naudojimo 

apribojimų brėžinys pateiktas 5 paveiksle. 

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

valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, 

privažiavimo keliai ir kt.). 

Žemės sklype bus įrengta veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra. 

Technologinių įrenginių darbui, karšto vandens ruošimui, papildomam patalpų šildymui ir 

apšvietimui bus naudojama elektros energija. Elektra bus tiekiama pasijungiant prie vietovėje 

esančių elektros tinklų. 

Vanduo bus tiekiamas iš požeminio vandens gręžinio ir naudojamas tik buitinėms reikmėms. 

Veiklos metu susidariusios buitinės nuotekos prieš išleidimą į aplinką bus valomos vietiniame 

buitinių nuotekų valymo įrenginyje. Gamybinės nuotekos nesusidarys. 

Objekto eksploatacijos metu susidarys mišrios komunalinės atliekos, plastikų atliekos ir medinių 

konstrukcinių dalių nuopjovos, pjuvenos, kurios bus kaupiamos atskiruose konteineriuose. Visos 

šios atliekos tolimesniam tvarkymui bus perduodamos ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Įvažiavimas į bendrovės teritoriją įrengtas iš Stulpo Upelio g. privažiuojamojo kelio šiaurinėje 

žemės sklypo pusėje. UAB „Deigama“ veiklos aptarnavimui į teritoriją per dieną atvyks 1 

sunkvežimis ir iki 6 lengvųjų automobilių. 
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4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 

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

paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus LR 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos 

saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta 

ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų). 

Artimiausia gyvenamoji aplinka – šiaurinėje pusėje privažiuojamuoju keliu atskirtas mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos žemės sklypas. Atstumas tarp žemės sklypų ribų yra 6 m (žiūr. 3 pav. 

13 psl.). 

Artimiausias visuomeninis objektas – šiaurės rytų kryptimi esantis Jurkūnų gėlių ūkis. Nuo veiklos 

teritorijos iki gėlių ūkio pastato išlaikomas 580 m atstumas. 

Artimiausia rekreacinė teritorija – šalia Stulpo upės esančios bendro naudojimo želdinių teritorijos, 

esančios 0,2 km atstumu. 

Šiuo metu informacinis Mažeikių rajono savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banko registras 

nėra parengtas. Vadovaujantis TPDRIS duomenimis, nagrinėjamo objekto gretimybėje naujų 

gyvenamųjų, visuomeninių ar rekreacinių teritorijų steigimo teritorijų planavimo dokumentai 

nerengiami. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinė sistemos „Infostatyba“ duomenimis4, adresu Piliakalnio g.25, Kruciai, Mažeikių r. sav., 

2019-09-03 išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-81-190903-00060. Minėtame sklype 

vykdoma sandėliavimo veikla (žiūr. 10 priedą). Kiti objekto gretimybėje statybą leidžiantys 

dokumentai nebuvo išduoti. 

 

                                                 
4 El. prieiga: https://planuojustatyti.lt/info-portal/web/guest/  
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS 

APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS  

5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 

vertinimas 

Aplinkos oro kokybė 

Lietuva yra vidutinio klimato juostos šiaurinėje dalyje. Vidutinėse platumose vyrauja vakarų oro masių 

pernaša, apimanti visą troposferą ir dalį stratosferos. Per metus į Lietuvą jūrinės ir žemyninės kilmės 

oro masių atslenka beveik po lygiai. Lietuvos klimatas apibūdinamas kaip vidutiniškai šaltas, su 

snieginga žiema. Kritulių iškrinta nemažai visais metų laikais, gausesni jie šiltuoju laikotarpiu. 

Atmosferos oro kokybę vietovėje apsprendžia rajono geografinė padėtis, teritorijos reljefo ypatybės, 

tolimosios pernašos, rajono pramonės bei energetinės įmonės ir transporto keliai. 

Vadovaujantis Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie LR aplinkos ministerijos (toliau LHMT) 

duomenimis Mažeikių rajone, patenkančiame į Žemaičių rajoną, Ventos vidurupio žemumos parajonį, 

kuriame veikia vietiniai klimato veiksniai - dirvožemis. Mažeikių apylinkėse vyrauja šios 

meteorologinės sąlygos: 

 vidutinė metinė temperatūra + 6,3ºC (Lietuvoje - nuo +5,8 iki +7,6 °C). 

 vidutinė karščiausio mėnesio temperatūra +17ºC (Lietuvoje - nuo +16,4 iki +18,6 °C); 

 vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra -3,2ºC (Lietuvoje nuo -1,4 iki -5,2 °C); 

 vidutinis metinis kritulių kiekis - 675 mm (Lietuvoje - 570-820 mm) 

 saulėtų valandų skaičius - apie 1830; 

 bendroji saulės spinduliuotė – 3330 MJ/m2 (Lietuvoje – 3200 – 3500 MJ/m2); 

 vidutinis didžiausias dirvožemio įšalo gylis – 32 cm (Lietuvoje – 25 - 60 cm); 

 paklotinio paviršiaus albedas – 20,0 % (Lietuvoje – 17,5 - 22,5 %); 

 vidutinis vėjo greitis 3,4 m/s (Lietuvoje - 2,7-6,0 m/s). 

Aplinkos oro foninė tarša veiklos teritorijoje parinkta vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-30 

įsakymu Nr. D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo 

tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin.2007, Nr.127-5189; galiojanti redakcija) 

rekomendacijomis. Foninė teršalų koncentracija PŪV teritorijoje nustatyta vadovaujantis Aplinkos 

apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2021-02-05 raštu Nr. (30.3)-A4E-1473 „Dėl 

foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“ (žiūr. 6 priedą).  

Rašte nurodoma įvertinti visų iki 2 km kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių 

aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijų duomenis. Prie rašto pridėti 

UAB „Ekostra“ ir UAB „Bio wood“ veiklų taršos duomenys. Nurodoma, kad abi bendrovės veiklą 

vykdo adresu Piliakalnio g. 9, Krucių k., Mažeikių r. Nuo 2017-07-21 minėtu adresu esantys statiniai 

nuosavybės teise priklauso UAB „Bio wood“, o 2017-09-28 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 

V4-N61/2006-0027 pakeista susitarimu Nr. 35SŽN-161 žemės sklypo kad. Nr. 6160/0011:136 

nuomininko teisę perduodant UAB „Bio wood“. UAB „Ekostra“ veiklą vykdyti adresu Piliakalnio g. 9, 
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Krucių k., Mažeikių r. sav. pagrindo nebeturi, todėl šio objekto tarša vertinant vietovės foninį aplinkos 

oro užterštumą neįvesta. 

Oro teršalų skaičiavimuose įvertintos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro 

teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, kurios yra sekančios: CO – 0,19 mg/m3, NO2 – 3,3 

µg/m3, NOX – 5,6 µg/m3, KD10 – 10,3 µg/m3, KD2,5 – 7,2 µg/m3, SO2 – 2,8 µg/m3. 

Objekto taršos šaltinių trumpa charakteristika 

Oro teršalai į aplinkos orą išsiskirs eksploatuojant gamybinėje patalpoje įrengtą rotacinę plastiko 

gaminių formavimo mašiną. Rotacinės mašinos degiklyje degant suskystintoms naftos dujos išsiskirs 

kuro degimo produktai, o polietileno granulių naudojimo ir lydymo plūdurų gamybai metu išsiskirs 

nemetaniniai lakūs organiniai junginiai (LOJ) ir kietosios dalelės. 

Medinių žaliavų mechaninio apdorojimo metu prie įrangos bus pajungiami siurbliai, sutrauksiantys 

medienos dulkes. Tokių siurblių dulkių atskyrimo efektyvumas yra 99 %, likusi dalis į aplinkos orą 

pateks per pastato vėdinimo sistemos ortakius. 

Polietileno granulės objekte bus saugomos supakuotos, todėl jų saugojimo metu dulkės į aplinkos orą 

nepateks ir ši emisija nevertinama. 

Veikloje lakiųjų komponentų turinčios paviršiaus dengimo medžiagos ar lipnios dangos nebus 

naudojamos, todėl lakiųjų junginių emisijos į aplinkos orą neskaičiuojamos. 

Oro teršalų emisijų skaičiavimai 

Išmetimai iš minėtų stacionarių ATŠ apskaičiuojami vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-12-13 

įsakymo Nr.395 „Dėl į atmosferą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo 

ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr.108-3159; galiojanti redakcija) (toliau – Metodikų sąrašas) 

patvirtintomis metodikomis. 

Gamybinė patalpa (ATŠ Nr.  001 ir 002) 

Rotacinės mašinos eksploatacijos metu bei vykdant konstrukcijų montavimo darbus susidarančios 

kietosios dalelės pateks į gamybinės patalpos orą. Rotacinė mašina bus eksploatuojama iki 4 val. per 

dieną, o konstrukcijų surinkimas bus vykdomas visu objekto darbo metu (8 val. per dieną). Oras iš 

gamybos patalpos bus šalinamas per stoge įrengtas dvi oro šalinimo angas (ATŠ Nr. 001 ir 002). 

Rotacinės mašinos degiklis  

Rotacinėje mašinoje bus įmontuotas 814 kW suskystintų naftos dujų degiklis. Valandinis suskystintų 

naftos dujų sunaudojimas degiklyje sieks iki 68 kg/val., metinis – 71 t/m. Kuro (suskystintų naftos 

dujų) degimo metu į aplinkos orą išsiskirs degimo produktai – anglies monoksidas, azoto oksidai, 

sieros dioksidas ir kietosios dalelės. Degiklyje gaminama šiluma bus panaudojama tiesioginiam 

plastiko granulių lydymui, o degimo produktai į aplinkos orą išmetami kartu su kitais su vykdomo 

technologinio proceso metu susidariusiais teršalais. Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių 

normų LAND 43-2013 (Žin., 2013, Nr. 39-1925; aktuali redakcija) ir Išmetamų teršalų iš vidutinių 

kurą deginančių įrenginių normų (TAR, 2017-09-21, Nr. 14917; aktuali redakcija) reikalavimai šiam 

įrenginiui netaikomi. 
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Momentinės ir metinės teršalų emisijos paskaičiuojamos vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į 

atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook (2019); 35 punktas Metodikų sąraše). 

Pagrindinė emisijų skaičiavimo formulė yra: 

� = ����� ∙ �	          (1) 

kur:  E – išmetamo konkretaus teršalo emisija, t; 

Akuro – sunaudojamo kuro kiekis, GJ/val. arba GJ/m. Suskystintų naftos dujų šilumingumas 

46,42 GJ/t (vadovaujantis Kuro ir energijos balanso sudarymo metodika (Žin., 2004, Nr. 172-6363; 

aktuali redakcija)). A = 0,068 t/val. · 46,42 GJ/t = 3,157 GJ/val. ir A = 71 t/m. · 46,42 GJ/t = 

3295,82 GJ/m. 

EF – emisijos faktorius konkrečiam teršalui, g/GJ sudeginamo kuro. Teršalų, išsiskiriančių iš 

nedidelių degimo įrenginių, naudojančių skystąjį kurą, emisijos faktoriai nurodyti metodikos 1.A.4 

skyriuje „Small combustion“ 3.9 lentelėje ir lygūs: anglies monoksido – 93 g/GJ, azoto oksidų – 306 

g/GJ, kietųjų dalelių – 21 g/GJ, sieros dioksido – 94 g/GJ (skaičiuojamos tik LAND 43-2013 (Žin., 

2013, Nr. 39-1925; aktuali redakcija) reglamentuojamų teršalų emisijos). 

Momentinės oro teršalų emisijos: 

 �
� =
�,��� ��/���.  ∙ �� �/�� 

���� �/���.
=  0,08156 #/$ 

 �%�& =
�,��� ��/���.  ∙ ��� �/�� 

���� �/���.
=  0,26835 #/$ 

 �)* =
�,��� ��/���.  ∙ &� �/�� 

���� �/���.
=  0,01842 #/$ 

 �,�& =
�,��� ��/���.  ∙ �- �/�� 

���� �/���.
=  0,08243 #/$ 

Metinės oro teršalų emisijos: 

�
� =
3295,82 /0/1.  ∙  93 #//0 

10� #/2
=  0,3065 2/1. 

�%�3 =
3295,82 /0/1.  ∙  306 #//0 

10� #/2
=  1,0085 2/1. 

�)* =
3295,82 /0/1.  ∙  21 #//0 

10� #/2
=  0,0692 2/1. 

�%�3 =
3295,82 /0/1.  ∙  94 #//0 

10� #/2
=  0,3098 2/1. 

R o t a c i n ė  m a š i n a  

Plastiko gaminiai gaminami išlydant polietileno granules. Lydymo metu į aplinkos orą išsiskirs 

nemetaniniai lakūs organiniai junginiai (LOJ) ir kietosios dalelės. Momentinės ir metinės teršalų 

emisijos paskaičiuojamos vadovaujantis jau minėta Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų 

teršalų apskaitos metodika. Polietileno gamybos metu išsiskiriantys teršalų, jų emisijos faktoriai 

nurodyti metodikos skyriuje „2.B Chemical industry“. Nors PŪV metu jokie polimerai nebus 

gaminami, o tik išlydomos naudojimui paruoštos granulės, bet nesant duomenų apie taršą pastarosios 
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veiklos metu, vertinama polietileno gamybos tarša. Tokiu būdu įvertinamas taršesnis variantas, nei 

realus. 

Oro teršalų emisijų skaičiavimai atliekami pagal formulę: 

� = �4��5��678�� ∙ �	          (2) 

kur:  E – išmetamo konkretaus teršalo emisija, t; 

Aprodukcijos – produkcijos kiekis. Perdirbamų didelio tankio polietileno granulių ir iš jų 

pagaminamų gaminių kiekis bus 1 t/d ir 20 t/m. 

EF – emisijos faktorius konkrečiam teršalui, g/t produkcijos. Didelio tankio polietileno gamybos 

emisijos faktoriai nurodyti metodikos lentelėje 3.40 ir lygūs: LOJ – 2,3 kg/t gaminio, kietųjų dalelių – 

97 g/t gaminio. 

Momentinės oro teršalų emisijos: 

 �9�� =
� :/5.  ∙ &,� ��/:∙��;�/�� 

< ���./5.∙���� �/���.
=  0,07986 #/$ 

 �)* =
� :/5.  ∙ �� �/: 

< ���./5.∙���� �/���.
=  0,00337 #/$ 

Metinės oro teršalų emisijos: 

�9�� =
20 2/1.  ∙  2,3 >#/2 

10� >#/2
=  0,0460 2/1. 

�)* =
20 2/1.  ∙  97 #/2 

10� #/2
=  0,0019 2/1. 

M e d i n i ų  d a l i ų  m e c h a n i n i s  a p d o r o j i m a s  

Teršalų emisija paskaičiuojama vadovaujantis metodika, kuri įtraukta į Metodikų sąrašo 30. punktą: 

„Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. 

Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru 

zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986)“. 

Dulkių, susidarančių mechaniškai apdirbant baldines plokštes, kiekis (t/m.) paskaičiuojamas pagal 

formulę: 

100

100

100000
0  





TQKK

D D   (3) 

kur: K0 – vietinio nutraukimo sistemos efektyvumo koeficientas. K0 = 0,9. 

KD – susidarančių dulkių, kurių dydis mažesnis kaip 0,2 mm, kiekis, %. Pagal metodikos 

9.2 lentelę. 

Q – medienos apdirbimo metu susidarančių atliekų kiekis, kg/val. Pagal metodikos 9.2 lentelę. 

η – sugaudomų teršalų dalis, %. η = 99 %5 

T – įrenginio darbo laikas, val./m. Vienas įrenginys per dieną vidutiniškai bus naudojamas 4 

val. T = 1040 val./m. 

                                                 
5 Siurblio techninės charakteristikos nurodytos el. adresu: https://www.makita.lt/product/vc4210l.html 
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τ – technologinių įrenginių naudojimo koeficientas, t.y. įrenginio apkrovos trukmės 

koeficientas. Nustatomas pagal į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų 

sąrašo 16 punkte įtrauktoje metodikoje „Teršalų, išmetamų į atmosferą, gaminant baldus, 

fanerą ir medžio drožlių plokštes, kiekio skaičiavimas“ (rusų kalba – Rasčiot vybrosov 

zagriazniajuščych vieščiestv pri proizvodstvie miebieli, faniery i drieviesino – stružiečnych 

plyt) nurodytą formulę: 

54321    (3) 

kur:  τ1 – planinio įrenginio apkrovos koeficientas. Šio koeficiento reikšmė svyruoja 0,7-0,85 

reikšmių ribose. τ2 = 0,7 (įrankių apkrova bus nedidelė). 

τ2 – darbo laiko išnaudojimo koeficientas. τ2 = 0,875; 

τ3 – koeficientas, įvertinantis laiko sąnaudas instrumento keitimui, derinimui ir 

techniniam aptarnavimui. τ3 = 0,9; 

τ4 – koeficientas laiko nuostolių įrangos remontui įvertinti. τ4 = 0,95; 

τ5 – koeficientas, įvertinantis gamybinius nesklandumus. τ5 = 0,85. 

? = 0,7 ∙ 0,875 ∙ 0,9 ∙ 0,95 ∙ 0,85 = 0,445 

Įrenginio pavadinimas 

K0, 
KD, 

% 

Q, 

kg/val. 
η, % 

T, 

val./m. 
τ 

Paskaičiuotos emisijos 

momentinė, 

g/s 
metinė, t/m. 

Diskinis pjūklas 

0,9 

36 44 

99 1040 0,445 0,46215 

0,6598 

Siaurapjūklis 34 29 0,4107 

Skersavimo pjūklas 36 44 0,6598 

Viso: 1,7303 

Tarša iš vieno ATŠ paskaičiuojama suminę degiklio, plastiko gaminių formavimo ir mechaninio 

medienos apdirbimo taršą padalinus per pusę. Tarša iš vieno ATŠ: 

CO – 0,04078 g/s ir 0,1533 t/m. 

NO2 – 0,13418 g/s ir 0,5043 t/m. 

KD – 0,47305 g/s ir 1,7659 t/m. 

SO2 – 0,04122 g/s ir 0,1549 t/m. 

LOJ – 0,03993 g/s ir 0,0230 t/m. 

Stacionarių oro taršos šaltinių vietos parodytos 13 priede. 

PŪV metu į teritoriją dienos metu atvyks 1 sunkvežimis ir 6 lengvieji automobiliai. Bendras paros 

PŪV autotransporto srautas abiem kryptimis (atvykstant/išvykstant) sudarys: 2 sunkvežimiai ir 12 

lengvųjų automobilių. Jų eksploatacijos metu išskiriami teršalai paskaičiuoti 7 priede. 
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1 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 

Pavadinimas Nr. koordinatės aukštis, m 
išmetimo 

angos 
matmenys, m 

srauto 
greitis, m/s 

temperatūra, 
0C 

tūrio debitas, 
Nm3/s 

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gamybinė patalpa 001 
X=6240510 
Y=395836 

7,9 0,5 5,55 20 1,09 1040 

Gamybinė patalpa 002 
X=6240488 
Y=395830 

7,9 0,5 5,55 20 1,09 1040 

2 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Veiklos rūšis 
Cecho, baro pavadinimas, 

technologinio proceso 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai 
Teršalo pavadinimas 

Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. 
vienkartinis dydis metinė, 

t/m vnt. maks. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Plastiko gaminių gamyba Gamybinė patalpa 

Ortakis 001 

Anglies monoksidas g/s 0,04078 0,1533 
Azoto dioksidas g/s 0,13418 0,5043 
Kietosios dalelės g/s 0,23653 0,8830 
Sieros dioksidas g/s 0,04122 0,1549 
LOJ g/s 0,03993 0,0230 

Ortakis 002 

Anglies monoksidas g/s 0,04078 0,1533 
Azoto dioksidas g/s 0,13418 0,5043 
Kietosios dalelės g/s 0,23653 0,8830 
Sieros dioksidas g/s 0,04122 0,1549 
LOJ g/s 0,03993 0,0230 
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Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Oro teršalų sklaidos modeliavimas - metodas, naudojamas paskaičiuoti, numatyti (prognozuoti) ar 

įvertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lygį. Oro taršos sklaidos modelis yra priemonė, 

kaip suskaičiuoti teršalų koncentracijas ore turint informaciją apie išmetimus ir atmosferos būseną. 

Įvairūs teršalai skirtingais būdais patenka į atmosferą, o teršalų kiekis, patenkantis į atmosferą, gali 

būti nustatomas turint žinių apie vykstantį procesą arba naudojant faktinius matavimus. Tam, kad 

būtų galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribinių verčių viršijimą, būtina įvertinti priežeminės 

koncentracijos pasiskirstymą tam tikru atstumu nuo šaltinio. Šiam tikslui ir reikalingas oro taršos 

sklaidos modelis. 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė 

programinė įranga „ADMS 5.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti 

rekomenduoja LR aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų 

sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 

aktuali redakcija). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų 

sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. 

Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas 

„ADMS 5.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore 

įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos 

šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiama į vieną 

didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. Modelis gali 

skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, 

daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo 

vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentilius. 

Į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimuose (situacijos vertinimui) naudoti aplinkos oro taršos 

šaltinių fiziniai duomenys ir jų emisijos pateiktos 1 ir 2 lentelėse.  

Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia koordinačių 

sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m3 ar kitais programai užduotais 

matavimo vienetais). 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 

 Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į 

jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų 

reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos 

oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 

Telšių, kurių meteorologinė stotis yra arčiausiai Krucių kaimo, meteorologiniai duomenys: 

temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. 

Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai 

vizualizavus matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žr. 8 priede 

esančiuose sklaidos žemėlapiuose), kur elemento kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o 

radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų dažnumą. 
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 Reljefo pataisos koeficientas lygus 0,3 (urbanizuota kaimo vietovė); 

 Platuma lygi 56,3; 

 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių. Erdvinės skiriamosios gebos 

dydis – 100 m (dydžiai parinkti vadovaujantis anksčiau minėtomis Ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijomis); 

 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 Foninių koncentracijų įvestis (žr. 20 psl. skyrių Aplinkos oras). 

 Atliekant modeliavimą „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai 

duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias 

koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmių vieneriems metams). 

Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines 

valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. 

Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai 

leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, 

pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę 

koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį 

rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos 

išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja. 

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko 

intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus 

nurodytus LR aplinkos ministro ir LR sveikatos ministro 2000-10-30 įsakymo Nr. 471/582 

„Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo 

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

aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.471/582, galiojanti redakcija); 

 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 

vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 

patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, galiojanti 

redakcija). 

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

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

skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis 

nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - 

atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir 

rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami 

išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą 

vaizdą. 

 Skaičiavimuose vertintas objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius nevertintas. 
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Medžiagų, kurių koncentracijos aplinkos ore buvo suskaičiuotos programa „ADMS 5.2“, poveikis 

žmogaus organizmui ir programos skaičiavimų rezultatai, pateikiami žemiau. 

Anglies monoksidas (CO). Arba smalkės – tai bespalvės ir bekvapės dujos, kurios susidaro degimo 

metu, kuomet nepilnai sudega kuras. Anglies monoksidas per plaučius patekęs į kraują jungiasi su 

hemoglobinu ir sudaro labai patvarų junginį karboksihemoglobiną. Šios reakcijos pasekoje 

hemoglobinas negali audinių aprūpinti deguonimi ir vystosi audinių hipoksija. Anglies monoksido 

galimybė susijungti su hemoglobinu yra 200 kartų didesnė nei su deguonimi, todėl net nedidelė jo 

koncentracija aplinkoje neigiamai veikia sveikatą ir gali būti pavojinga. Gali būti pažeista centrinė 

nervų sistema, regėjimas, kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių sistemos. Esant labai didelei 

karboksihemoglobino koncentracijai kraujyje gali ištikti koma ir mirtis. 

Azoto oksidai. Pagrindinis šaltinis teritorijoje yra katilinė ir transportas. Susidaro degimo proceso 

metu jungiantis deguoniui bei ore ir deginamame kure esančiam azotui. Į aplinkos orą išsiskiriančių 

azoto oksidų kiekiai priklauso nuo azoto kiekio kure ir degimo temperatūros (kuo didesnė 

temperatūra tuo daugiau skyla oro azoto molekulių). Azoto oksidų įtaka sveikatai: dirgina akis, 

kvėpavimo takų gleivinę, didelės koncentracijos sukelia gleivinės paburkimą ir edemą, toksiškai 

veikia plaučius. 

Sieros dioksidas. Bespalvės, nemalonaus kvapo dujos, kurių daugiausiai išsiskiria deginant kietąjį 

kurą, benziną. Sieros dioksidas kartu su dulkėmis neigiamai veikia kvėpavimo takus, dirgina odą ir 

gleivinę, sukelia kvėpavimo sistemos sutrikimus. Šios medžiagos poveikis ypač pavojingas 

sergantiems astma. Sieros dioksidas naikina augalus, sumažindamas juose chlorofilo kiekį. 

Kietosios dalelės. Didžiausi taršos smulkiomis dalelėmis šaltiniai yra katilinės, naudojančios 

iškastinį kurą (išmeta pelenus ir suodžius), pramoninės įmonės (metalo, tekstilės apdirbimo), dirvos 

erozija, fotocheminiai procesai bei transportas, kuris ne tik tiesiogiai išmeta kietąsias daleles, bet ir 

jas pakelia nuo kelio dangos. Degimo metu susidariusios dalelės būna mažesnės už 1 μm, 

industrinės ir dirvos dalelės - didesnės už 1 μm. Daugiausia sveikatos sutrikimų sukelia dalelės, 

mažesnės už 1 μm. Šias daleles yra sunkiausia išvalyti iš pramoninių procesų išlakų, didžiausia 

dalis jų iš oro pašalinama lyjant. Didelės dulkių koncentracijos aplinkos ore saulės spinduliavimo ir 

drėgmės poveikyje gali įtakoti klimatines sąlygas ir sumažinti matomumą. Smulkiosios dalelės 

dalyvauja debesų formavimesi, ir esant intensyviems išmetimams gali padidinti debesuotumą ir 

kritulių kiekį tam tikroje vietovėje. Dalelės, kurių skersmuo yra tarp 0,1 ir 1,0 μm efektyviai 

išsklaido matomąją šviesą, taip sumažindamos matomumą. Esant dideliam oro drėgnumui, 

susiformuoja migla. Kietieji teršalai patenka į žmogaus organizmą per kvėpavimo sistemą. Dalelių 

prasiskverbimo gylis į kvėpavimo sistemą priklauso nuo jų dydžio. Didesnės nei 5 μm dalelės 

dažniausiai sulaikomas gerklėje arba nosyje. Nuo 0,5 iki 5 μm diametro dalelės nusėda bronchuose. 

Smulkesnės už 0,5 μm dalelės pasiekia plaučių alveoles ir gali jose nusėsti, tam tikra dalis per 

alveoles patenka į kraują. Dulkių poveikyje gali išsivystyti kvėpavimo takų ligos (astma, bronchitas, 

emfizema), sutrikti širdies veikla (širdies priepuolis) ir išsivystyti plaučių vėžys. Dulkės taip pat 

neigiamai veikia augalų vystymąsi ir augimą; jos sukelia įvairių medžiagų pažeidimus (pavyzdžiui, 

metalų koroziją, namų ir audinių apteršimą ir kt.). 



UAB „DEIGAMA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ADRESU PILIAKALNIO G. 25A, KRUCIŲ K., 
MAŽEIKIŲ R. SAV., POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2021 Puslapis 29 iš 64 

Angliavandeniliai. Jie veikia centrinę nervų sistemą. Žmogaus sveikatai pavojingi ir aldehidai - 

nearomatinės grupės angliavandeniliai. Į atmosferą jie patenka iš automobilių išmetimų, ypač 

dyzelinių variklių. Jei ore daugiau kaip 0,004 mg/l aldehidų, jaučiamas pridegusių riebalų kvapas. 

Jie labai dirgina viršutinius kvėpavimo takus ir sukelia akių uždegimą. Onkologų duomenimis, 

viena iš vėžinių susirgimų priežasčių yra su deginiais į atmosferą patekę aromatiniai 

angliavandeniliai, pavyzdžiui, benzpirenas. Jie kaupiasi žmogaus organizme iki kritinių 

koncentracijų ir išprovokuoja šią technikos amžiaus ligą. 

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos LR aplinkos ministro ir LR sveikatos 

ministro 2000-10-30 įsakyma Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal 

Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 

nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2000, 

Nr.471/582, galiojanti redakcija) bei LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001-

12-11 įsakymą Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto doksidu, azoto 

oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ 

(Žin., 2001, Nr.106-3827, galiojanti redakcija). Šios RV pateiktos 3 lentelėje. 

3 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV) 

Teršalo pavadinimas 
Vidurkinimo 
laikotarpis 

Taikomas 
procentilis 

Ribinė vertė 
aplinkos ore 

1 2 3 4 
Anglies monoksidas 8 val. 100 10,0 mg/m3 

Azoto dioksidas 
1 val. 99,79 200 μg/m3  

kalendorinių metų - 40 μg/m3 

Kietosios dalelės KD10 
24 val. 90,41 50,0 μg/m3 

kalendorinių metų - 40,0 μg/m3 
Kietosios dalelės KD2,5 kalendorinių metų - 20,0 μg/m3 

Sieros dioksidas 
1 val. 99,73 350,0 μg/m3 

24 val. 99,18 125,0 μg/m3 
Angliavandeniliai (LOJ) 1 val. 98,5 1,0 mg/m3  

Aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas meteorologines 

sąlygas, parodė, jog PŪV metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos neviršys 

ribinių verčių. Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos pažeminiame sluoksnyje modeliavimo metu 

paskaičiuotos didžiausios teršalų koncentracijos kartu su fonine tarša nurodytos 4 lentelėje. 

UAB „Deigama“ veiklos įtaka vietovės oro užterštumo lygiui bus nežymi. 

Vadovaujantis modeliavimo rezultatais, kurie pridedami 8 priede esančiuose žemėlapiuose, o 

skaitinės reikšmės nurodytos 4 lentelėje, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos 

sklaidai sąlygoms, veiklos metu išskiriami teršalai objekto teritorijoje ar už jo ribų nesukels žmonių 

sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių viršijimų. Neigiamas poveikis visuomenės 

sveikatai dėl planuojamos veiklos nenumatomas. SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su 

veiklos žemės sklypo ribomis. 
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4 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Teršalo 
pavadinimas 

RV 
skaičiavimo 

laiko 
periodas 

Maksimali teršalo koncentracija objekto teritorijoje 
Be fono1 Su fonu 

koncentracija 
RV 

dalimis1 koncentracija 
RV 

dalimis1 

1 2 3 4 5 6 

Anglies monoksidas 8 val. 0,023 mg/m3 0,0023 0,339 mg/m3 0,034 

Azoto dioksidas 
valandos 

metų 
51,28 μg/m3 
3,57 μg/m3 

0,26 
0,09 

58,98 μg/m3 
8,39 μg/m3 

0,29 
0,21 

Kietosios dalelės KD10 
paros 
metų 

8,07 μg/m3 
2,37 μg/m3 

0,16 
0,06 

29,64 μg/m3 
17,98 μg/m3 

0,59 
0,45 

Kietosios dalelės KD2,5 metų 2,18 μg/m3 0,11 11,04 μg/m3 0,55 

Sieros dioksidas 
1 val. 
paros 

15,18 μg/m3 
7,37 μg/m3 

0,043 
0,059 

17,98 μg/m3 
10,17 μg/m3 

0,051 
0,081 

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 val. 0,011 mg/m3 0,011 - - 
Pastaba: 1- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės. 

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

veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus. 

Kvapas yra kompleksinis pojūtis, kuris atsiranda kvapioms dujinės fazės medžiagoms pasiekus 

uoslės receptorius. Uoslė yra pats abstrakčiausias jausmas iš visų žmogaus patiriamų. Uodimo 

procesas vyksta pagal paprastą schemą. Pirmame etape medžiagos molekulės patenka į nosį ir 

susiliečia su uodimo gleivine, sužadina jutimines ląsteles ir įtakoja impulso susidarymą elektrinio 

signalo pavidalu. Antrame etape įvyksta signalo perdavimas smegenims ir kvapo užuodimas. 

Žmogaus uoslės gleivinės plotas yra apie 3-4 cm2. Uoslės gleivinė yra išsidėsčiusi nosies ertmės 

viršutinėje dalyje ir tiesiogiai susijusi su burnos ertme. Molekulės, kurios būna burnos ertmėje gali 

lengvai per nosiaryklę patekti į nosies ertmę. Jei ilgai kvėpuoti vienu ir tuo pačiu kvapu, tai jis 

palaipsniui silpsta ir laikui einant nebejaučiamas. Šis reiškinys vadinamas uoslės „nuovargiu“ arba 

psichogeniniu poveikiu. Panašus „nuovargis“ būdingas ne tik uoslei, bet ir regėjimui, klausai, 

skoniui, tačiau charakteringiausias uoslei. Jei kvapas silpnas, tai laiko tarpas iki „nuovargio“ 

trumpas, o jei kvapas stiprus, tai šis laiko tarpas ilgesnis. Su amžiumi jautrumas kvapams mažėja 

logaritmine priklausomybe. Medžiagos kvapo pobūdis priklauso nuo medžiagos struktūros ir 

vandenilio atomų skaičiaus molekulėje, dvigubų jungčių kiekio, funkcinių grupių tipo ir 

išsidėstymo, radikalų tipo ir kiekio. 

Kartais organizmo reakcija į bjaurų kvapą gali sukelti fizinius negalavimus. Tokius negalavimus 

sukelia susierzinimas, t. y. fiziniai ligos simptomai, kurie yra psichologinės reakcijos į kvapus ir 

netoksinį suerzinimą, pvz.: dirginantys kvapai gali sukelti galvos skausmą, slogą, akių dirginimą, 

gerklės skausmą ir kt. fizinius ligos požymius. Tačiau žmonės gali reaguoti į nemalonius kvapus ne 

tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Du reakcijos tipai nebūna visada vienodi. Vieni mokslininkai 

aprašo dėl kvapo poveikio atsiradusius nuotaikos kitimus ir fizinius simptomus (galvos skausmas, 

akių ir gerklės dirginimas), kurie veikia kartu. Kiti – nustato kvėpavimo takų ligas žmonėms, 

gyvenantiems šalia fermų. Kiekvieno tyrimo metu žmonės skundžiasi dėl galvos skausmo, slogos, 

akių dirginimo, gerklės skausmo. Šie nusiskundimai dažniausiai patvirtinami objektyviais tyrimais 
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(sumažėjęs plaučių aktyvumas, kraujo parametrai, uždegimai). Atsižvelgiant į tai, kad gyventojai 

skundžiasi nuotaikos kitimais ir fiziniais negalavimais, galima daryti prielaidą, kad šie 

nusiskundimai yra susiję. Ilgą laiką trunkantis kvapų poveikis žmonėms sukelia uoslės nuovargį, 

todėl žmogus pradeda blogiau užuosti kvapus. Pagrindinės kvapų charakteristikos – intensyvumas, 

hedoninis balas, kvapo pobūdis, koncentracija, susierzinimo potencialas. 

Taršos kvapais šaltiniai. 

Veiklos metu į aplinkos orą išskiriami angliavandeniliai (LOJ), azoto oksidai ir sieros dioksidas gali 

skleisti kvapą. Kvapus galinčių skleisti medžiagų emisijos apskaičiavimai atlikti 5.1. skyriuje, 

suvestiniai duomenys nurodyti 2 lentelėje. Kvapų poveikis visuomenės sveikatai vertinamas ir 

cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės nurodytos LR sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 

įsakyme Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių 

medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-

2162; galiojanti redakcija) ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. parengtose Kvapų valdymo 

metodinėse rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). Į šiuos du šaltinius neįtrauktų medžiagų 

kvapo slenksčio vertės nustatomos vadovaujantis kitais prieinamais duomenų šaltiniais, 

publikacijomis. 

Nesant duomenų, objekto veiklos metu išsiskiriantys angliavandenilių, nediferencijuotų pagal sudėtį 

(LOJ), kvapas prilyginamas benzinui. Literatūriniuose šaltiniuose benzino kvapo slenkstinę vertę 

nurodo kintant 0,7-1 ppm (5,84 – 8,34 mg/m3) ribose. Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių 

asociacijos internetinėje svetainėje6 nurodoma, jog žmogus pradeda jausti naftos angliavandenilių 

kvapą, kai ore jų koncentracija yra 0,3 mg/m3. Tai patvirtina ir JAV aplinkos apsaugos agentūros 

pateikta informacija apie kuro su priedais skleidžiamą kvapą. Mažiausia kuro mišinio kvapo 

slenkstinė vertė nurodyta 0,064 ppm (0,3 mg/m3)7. 

Minėtų Rekomendacijų 10 psl. nurodoma, kad kvapo koncentracijos nustatymui galima atlikti 

atskirų medžiagų sklaidos modeliavimą ir sumodeliuotą cheminės medžiagos koncentraciją 

padalinti iš cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertės. Taip pat galimas kelių cheminių medžiagų 

skleidžiamos suminės kvapo emisijos įvertinimas ir kvapo koncentracijos modeliavimas. 

Nagrinėjamos veiklos kvapų modeliavimui pasirinktas pastarasis variantas, kuris yra patogesnis, 

gaunamas aiškus rezultatas, kurį lengva palyginti su ribine kvapo verte. Be to, jis taikytas 

Rekomendacijose pateikiamuose kvapo emisijos skaičiavimo pavyzdžiuose. 

Kvapų emisija iš taršos šaltinių paskaičiuojama numatomos taršos vienkartinį dydį padalinus iš 

kvapo slenksčio vertės. Paskaičiuotos kvapų emisijos iš kiekvieno atmosferos taršos šaltinio 

nurodytos 5 lentelėje. 

  

                                                 
6 El. prieiga: http://www.oilunion.lt/lit/Specialistu_komentarai/76/97/837 
7 https://hero.epa.gov/hero/index.cfm/reference/details/reference_id/1248100 
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Kvapų mažinimo priemonės 

PŪV metu numatomos naudoti kvapų prevencijos priemonės parinktos vadovaujantis Aplinkos 

apsaugos agentūros parengtomis Rekomendacijomis kvapų, išsiskiriančių vykdant tam tikras ūkines 

veiklas, valdymui8. PŪV metu bus naudojamos šios kvapų šalinimo/mažinimo technologinės 

priemonės: 

- gamybinė įranga bus išdėstoma uždarame pastate su įrengta mechanine ventiliacijos sistema. 

Tai leidžia valdyti kvapų šaltinius; 

- oras iš pastato bus pašalinamas per pastato stoge įrengtus ortakius. Kvapus išleidžiant 

didesniame aukštyje, nei jų susidarymo šaltinis, jie bus efektyviau išsklaidomi; 

- iš gamybinės įrangos išsiskyrusios kvapiosios medžiagos maišysis su švariu patalpos oru. 

Tokiu būdu išsiskyrę kvapai bus „praskiedžiami“ ir sumažinama kvapo koncentracija į 

aplinką išmetamame ore; 

- bus vykdoma įrangos techninė priežiūra pagal įrangos gamintojų rekomendacijas. 

Kvapų šalinimo/mažinimo techninės priemonės PŪV metu nebus naudojamos. 

Kvapų sklaidos modeliavimas 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2. 

Atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2 yra įtraukta į Ūkinės veiklos poveikiui 

aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-220 (Žin., 2008, 

Nr.143-5768).  

Kvapų sklaidos modeliavimui naudoti sekantys duomenys: 

 Telšių meteorologijos stoties 5 metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys: temperatūra, 

vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas.  

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 0,3 (urbanizuota kaimo vietovė); 

 Platuma lygi 56,3; 

 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių. Erdvinės skiriamosios gebos 

dydis – 100 m; 

 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 kvapų foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys 

parenkami vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-30 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 

(Žin., 2007, Nr. 127-5189; aktuali redakcija). Teršalų foniniai duomenys priimti remiantis 

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2021-02-05 raštu Nr. (30.3)-

A4E-1473 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“ (raštą žiūr. 6 priede). Veiklą 

vykdančių veiklų kvapų skaičiavimuose įvertintos emisijos paskaičiuotos analogiškai kaip ir 

                                                 
8 El. prieiga: https://gamta.lt/cms/index?rubricId=9979fcb4-ee44-45cc-848a-e30a73cdf59e  
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nagrinėjamo objekto atveju (emisija padalinta iš kvapo slenksčio vertės) ir pažymėtos 

raudonai. 

 Procentiliai. Procentilių paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 

Percentiliai rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra 

atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų ,,išsišokimų“, galinčių iškraipyti 

bendrą vaizdą. Vadovaujantis HN 121:2010, modeliuojant skaičiuojama 1 valandos vidutinė 

vertė taikant 98,08 procentilį, kuris leistų viršyti leistiną kvapo koncentracijos vertę (8 OUE/m3) 

ne daugiau kaip 1,92 % metų trukmės (7 paras) dėl nepalankių kvapo sklaidai ore 

meteorologinių veiksnių įtakos ar ūmių kvapo išmetimų į aplinkos orą. 

 Skaičiavimuose objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius (t.y., darbo laikas) 

nevertintas. 

5 lentelė. Paskaičiuotos kvapo emisijos iš atmosferos taršos šaltinių 

Taršos šaltinis Kvapo emisija 

Pavadinimas Nr. Kvapą skleidžianti medžiaga 
Emisija, 

mg/s 

Kvapo 
slenksčio 

vertė, mg/m3 

Paskaičiuota 
kvapų emisija, 

OUE/s 
1 2 3 4 5 6 

Ortakis 001 

Azoto dioksidas 
Sieros dioksidas 
LOJ 

134,18 
41,22 
39,93 

0,351 
1,861 
0,3 

383,371 
22,161 

133,100 
Bendra emisija iš ATŠ Nr. 001 - - 538,632 

Ortakis 002 

Azoto dioksidas 
Sieros dioksidas 
LOJ 

134,18 
41,22 
39,93 

0,351 
1,861 
0,3 

383,371 
22,161 

133,100 
Bendra emisija iš ATŠ Nr. 002 - - 538,632 

Pastabos: 1 – vadovaujantis Kvapų valdymo metodinių rekomendacijų duomenimis 

Kvapų sklaidos įvertinimo išvados 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta LR 

sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 įsakyme Nr.V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės 

gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.120-6148) ir yra lygi 8 OUE/m3. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ši norma taikoma suminei kvapų koncentracijai, neskaidant į atskirų kvapus 

skleidžiančių sudedamųjų komponentų kvapus. Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė 

apibrėžiama kaip pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo 

vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 

13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. 

Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). 
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Iš kvapo sklaidos žemėlapio, kuris pateikiamas 9 priede, matyti, jog sumodeliuota kvapo 

koncentracija veiklos metu bendrovės teritorijoje ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks 

0,14 OUE/m3, o įvertinus foninį teritorijos užterštumą - 0,16 OUE/m3. Prognozuojama kvapo 

koncentracija nesiekia kvapo slenksčio vertės (1,0 OUE/m3), todėl kvapas nebus jaučiamas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiavimuose vertintas blogiausias variantas: skaičiuota, kad kvapų 

šaltiniai bus eksploatuojami nepertraukiamai ištisus metus, įvertintos vietovėje vyraujančios 

meteorologinės sąlygos. 

Vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais, darome išvadą, kad nei veiklos žemės sklypo 

teritorijoje, nei už jos ribų reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus 

(ribinė vertė - 8 OUE/m3), todėl ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir 

darbuotojų sveikatai nedarys. Planuojamo objekto SAZ ribos gali būti formuojamos jas sutapdinant 

su žemės sklypo ribomis. 

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai, vertinimas 

Triukšmas 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 

organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos 

organui. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau - PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos sveikatos 

problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai fiziologinių funkcijų 

sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir elgsenos 

pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, 

ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir pan. 

Iš esmės intensyvūs akustiniai dirgikliai organizme sukelia stresines reakcijas, kuriose galima 

pastebėti įvairias fazes - nuo adaptacijos kompensacinės stadijos iki absorbavimo stadijos. Stresas 

žmogaus organizmą veikia daugeliu aspektų - nuo sukeliamų funkcinių cerebrovisceralinių 

reguliacijos pažeidimų iki pastebimų morfologinių organų ir sistemų degeneracinių pokyčių. 

Atsižvelgiant į triukšmo intensyvumą, jo poveikis į organizmą yra toks: 40 - 50 dB - atsiranda 

psichinės reakcijos, 60 - 80 dB - išsivysto vegetacinės nervų sistemos pakitimai. Pagal TLK - 10 tai 

apima: nervų sistemos, kraujotakos, virškinimo, kaulų - raumenų sistemos ir jungiamojo audinio 

ligas. 90 - 110 dB - išsivysto klausos netektis. 

Analizuojant Lietuvos gyventojų sergamumą, užregistruotą ambulatorinę pagalbą teikiančiose 

sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad daugėja ligų, santykinai susijusių su triukšmo 

poveikiu: kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo sistemos ligos. 

Žmogus, kurį veikia intensyvus triukšmas, sunaudoja vidutiniškai 10 - 20% daugiau fizinių ir 

nervinių - psichinių jėgų, kad galėtų išlaikyti tokį pat veiklos lygį, pasiektą esant mažesniam nei 

70 dB triukšmo lygiui. 
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Triukšmui labiausiai jautrios (pagal PSO) yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, 

mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 

“Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” 

gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų teritorijų triukšmo lygius reglamentuoja taip: 

Objekto pavadinimas 
Garso lygis, 

ekvivalentinis 
garso lygis 

Maksimalus 
garso lygis 

Paros 
laikas, val. 

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

65 dBA 
60 dBA 
55 dBA 

70 dBA 
65 dBA 
60 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

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

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

60 dBA 
55 dBA 
50 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

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

45 dBA 
40 dBA 
35 dBA 

55 dBA 
50 dBA 
45 dBA 

07–19 val. 
19–22 val. 
22–07 val. 

Garso sklidimui didžiausią įtaką daro šios atmosferinės sąlygos: vėjas ir temperatūra. Vėjo greitis -

didėja didėjant aukščiui, kuris nukreipia garso sklidimą pavėjui ir sudaro garso „šešėlį“ priešingoje 

vėjo krypčiai pusėje. Absorbuojamas gradientas sukelia panašų poveikį kaip ir vėjo gradientas, 

išskyrus tai, kad jis yra toks pats visomis kryptimis. Saulėtą ir nevėjuotą dieną, temperatūra mažėja 

kylant aukščiui ir taip sudarydama „šešėlio“ poveikį triukšmo sklidimui. Žvaigždėtą naktį, 

temperatūra gali kilti didėjant aukščiui ir nukreipti garsą į žemės paviršių. Krituliai gali įtakoti garso 

sklaidą. Pavyzdžiui krentantis sniegas gali duodi juntamą garso sumažėjimą ir taip pat gali padidinti 

teigiamą temperatūrinį gradientą. Oras nevienodai sugeria skirtingų dažnių garso bangas. 

Mažiausiai yra sugeriamas žemų dažnių garsas, stipriausiai - aukštų dažnių. 

Žemės paviršiaus įtaka triukšmo sklaidai priklauso nuo žemės paviršiaus akustinių savybių: ar 

paviršius yra kietas (betonas, vanduo), minkštas (žolė, medžiai, augalai) ar jis yra maišytas. Garso 

susilpnėjimas dėl žemės paviršiaus dažnai yra skaičiuojamas absorbuojama dažniuose, įvertinant 

kokios dažninės charakteristikos yra triukšmo šaltinis ir žemės paviršius iki poveikio šaltinio. Kada 

garso bangos susiduria su paviršiumi, dalis jų yra atspindimos, dalis perduodamos per kliūtį ir dalis 

yra absorbuojama. Jeigu adsorbcija ir perdavimas yra nestiprūs, didžioji dalis bangų yra atspindima 

ir toks paviršius yra laikomas akustikai kietu. Todėl tokiame poveikio taške garsas yra nuo 

tiesioginių bangų ir nuo atsispindėjusių. 

Priklausomai nuo pobūdžio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės: 

1. Esamas - foninis triukšmas. 

2. Veiklos stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas triukšmas. 

Esamas triukšmas 

UAB „Deigama“ veiklą vykdyti planuoja neužstatytoje teritorijoje, kurioje šiuo metu veikla 

nevykdoma. Gretimybėje, adresu Piliakalnio g.25, Kruciai, Mažeikių r. sav., vykdoma sandėliavimo 

veikla (žiūr. 10 priede pridedamus sandėliavimo pastatų projektinius pasiūlymus; statybą leidžiantis 

dokumentas Nr. LSNS-81-190903-00060 išduotas 2019-09-03). Privažiavimo kelias veiklos žemės 

sklypą skiria nuo artimiausios gyvenamosios teritorijos, kurią supa neužstatyti žemės sklypai. 
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Triukšmo lygis ramiose gyvenamosiose teritorijose prilyginamas 45 dBA (vadovaujantis „Noise 

Navigator“ garso lygių duomenų bazės duomenimis 9). 

Piliakalnio gatvės atšaka, iš kurios įrengtas privažiuojamais kelias į PŪV teritoriją, baigiasi 

akligatviu. Šia gatve privažiuojama į nedaugiau nei 20 žemės sklypų. Vadovaujantis minėtos „Noise 

Navigator“ garso lygių duomenų bazės duomenimis šalia mažo srauto intensyvumo gatvių triukšmo 

lygis yra 50 dBA. Įvertinant tai, kad atstumas nuo PŪV žemės sklypo iki šios gatvės atšakos yra 

155 m., galima spręsti, kad keliu judančio autotransporto įtaka vietovės triukšmo lygiui yra nežymi 

ir detaliau nenagrinėjama. 

PŪV triukšmo šaltiniai 

Plastiko gaminių formavimo mašinos skleidžiamo garso lygis sieks 84 dBA10. Triukšmą skleis 

įvairios mašinos dalys: varikliai, vėsinimo ventiliatorius, valdymo pultas ir pan. Įranga užims apie 

200 m2 gamybos patalpos ploto, todėl turi būti vertinama kaip stacionarus plotinis triukšmo šaltinis. 

Kadangi triukšmo šaltinio vieta pastovi, minėtas skleidžiamo garso lygis sklis iš vieno ploto 

vieneto. Rotacinė plastiko gaminių formavimo mašina per dieną bus naudojama iki 4 valandų. 

Plūdriųjų konstrukcijų surinkimui bus naudojami įvairūs rankiniai įrankiai, kurių skleidžiamo garso 

lygis nustatomas pagal J. M. Owoyemi, B. Ch. Falemara, A. J. Owoyemi straipsnyje11 skelbiamus 

duomenis: įgilinamojo diskinio pjūklo – 88 dBA, siaurapjūklio – 91 dBA, traukiamo skersavimo 

pjūklo – 98 dBA, elektrinių suktuvų – 87 dBA, kabių pistoletų – 97 dBA. Prie įgilinamojo diskinio 

pjūklo, siaurapjūklio, traukiamo skersavimo pjūklo bus pajungiami mobilūs dulkių siurbliai. 

Siurblio skleidžiamo garso slėgio lygis 60 dBA12. Suminis triukšmo lygis paskaičiuojamas pagal 

formulę: 

  
n L

S
iL

1

1,010log10
        (3) 

kur n - bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis; 
Li - šaltinio triukšmo galios lygis (L, dBA). 

Suminis įrankių su siurbliais skleidžiamas garso lygis bus: įgilinamojo diskinio pjūklo – 88,0 dBA, 

siaurapjūklio – 91,0 dBA, traukiamo skersavimo pjūklo – 98,0 dBA. Matome, kad siurblio 

skleidžiamas garsas nepadidins įrankių skleidžiamo garso slėgio lygio. 

Kiekvieno konstrukcijų surinkimui naudojamo įrankio objekte bus po kelis vienetus, vienu metu 

gali būti naudojama iki 6 įrankių. Įrankių naudojimo vieta bus nepastovi, bet apribota tam tikru 

plotu. Konstrukcijų surinkimo darbai vertinami kaip plotinis triukšmo šaltinis, kuriame juda 6 

taškiniai triukšmo šaltiniai ir jų skleidžiamo garso lygis prilyginamas triukšmingiausio įrankio garso 

lygiui – 98 dBA. Šie darbai bus vykdomi 8 valandas per dieną. 

                                                 
9 Vadovaujantis garso lygių duomenų baze E. H. Berger, R. Neitzel, C. A. Kladden. Noise NavigatorTM Sound Level 
Database with Over 1700 Measurement Values. 2015. Prieiga internetu: 
http://multimedia.3m.com/mws/media/888553O/noise-navigator-sound-level-hearing-protection-database.pdf 
10 Šaltinis: Viešinamų matavimų rinkinys Occupational noise level. El prieiga: 
https://www.acc.co.nz/assets/provider/occupational-noise-levels-reported-measures-acc8023.pdf 
11 Straipsnis Noise Pollution and Cotrol in WoodMechanical Processing Wood Industries. Publikuota 2016-08-31. El 
prieiga: https://www.researchgate.net/publication/325108166_Noise_Pollution_and_Control_in_Wood_Mechanical_ 
Processing_Wood_Industries 
12Siurblio techninės charakteristikos nurodytos el. adresu: https://www.makita.lt/product/vc4210l.html  
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Krovos darbai bus vykdomi konstrukcijų surinkimo plote, jie bus trumpalaikiai, jų skleidžiamo 

garso lygis mažesnis nei veikloje naudojamų įrankių, todėl kaip atskiras triukšmo šaltinis jie 

nevertinami. 

Sunkių konstrukcinių dalių perkėlimui bus naudojamas telferis, kurio skleidžiamo garso lygis bus 

87 dBA. Telferis judės išilgai gamybinės patalpos pakabintu bėgiu, todėl vertinamas kaip linijinis 

triukšmo šaltinis. Per dieną telferis bus naudojamas 4 val. 

Tinkamų sąlygų užtikrinimui pastate bus įrengiama vėdinimo sistema, kurios atskiri komponentai į 

aplinką gali skleisti triukšmą. Vėdinimo sistema, jos komponentų į aplinką skleidžiamas triukšmas 

parodyti 4 priede esančiame aukšto plane su vėdinimu ir aukšto fragmento su šildymu ir vėsinimu 

plane. Ant pastato stogo bus montuojami du stoginiai ventiliatoriai, kurių garso lygis 74 dBA. Ant 

pietinės pastato sienos bus kabinamas buitinių patalpų rekuperacinės sistemos lauko blokas, kurio 

skleidžiamas triukšmo lygis 51 dBA. Pastato vėdinimo sistema gali veikti 9 val. per dieną. 

PŪV metu ketinamų eksploatuoti stacionarių triukšmo šaltinių charakteristikos: 

Stacionarūs triukšmo šaltinai 
Triukšmo 

šaltinio tipas 

Darbo trukmė 
dienos metu, 

min pavadinimas vnt. 
garso lygis, 

dBA 
Pastato viduje (garso izoliavimo rodiklis 24 dBA): 
Rotacinė plastiko gaminių formavimo 
mašina 

1 841 Taškinis 240 

Konstrukcijų surinkimo zona 62 98 Plotinis 480 
Telferis 1 873 Linijinis 240 
Ant pastato stogo (7,9 m aukštyje): 
Ventiliacijos įrenginiai 2 74 Taškinis 540 
Ant pastato sienos (>2 m aukštyje): 
Rekuperacinės sistemos išorinis blokas 1 51 Taškinis 540 

Pastaba: 1 – garso lygis, sklindantis iš ploto vieneto (dBA/m2); 

2 – plotinis šaltinis, kuriame darbai atliekami skirtinguose taškuose, t.y, apibrėžtame plote juda taškiniai 

triukšmo šaltiniai. Nurodytas vienu metu veikiančių taškinių šaltinių skaičius; 

3 – garso lygis, sklindantis iš ilgio vieneto (dBA/m). 

Be minėtų triukšmo šaltinių, teritorijoje triukšmą skleis žaliavas bei produkciją gabenantis 

sunkvežimis bei darbuotojų lengvieji automobiliai. Kaip jau minėta anksčiau, bendras paros PŪV 

autotransporto srautas abiem kryptimis (atvykstant/išvykstant) sudarys: 2 sunkvežimiai ir 12 

lengvųjų automobilių. Lengvųjų automobilių statymui pietinėje sklypo dalyje bus įrengta 10 vietų 

aikštelė. Transportas teritorijoje judės objekto darbo laiko (8-17 val.). 

PŪV metu ketinamų eksploatuoti mobilių triukšmo šaltinių charakteristikos: 

Triukšmo šaltinis 
Garso lygis, 

dBA 
Kiekis per nurodytą 

laikotarpį 
Važiavimo greitis 

teritorijoje 
Sunkusis autotransportas 81 2 vnt. per dieną1 20 
Lengvieji automobiliai 74 12 vnt. per dieną1 20 

Automobilių stovėjimo vietos - 
10vnt. 
0,15 pasikeitimų/val. 

- 

Pastaba: 1 – vertinamas eismas abiem kryptimis (atvykstantis/išvykstantis) 
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UAB „Deigama“ stacionarių triukšmo šaltinių išdėstymas, transporto judėjimo keliai bei 

automobilių stovėjimo aikštelės vieta pažymėti 11 priede esančioje triukšmo šaltinių schemoje. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai 

Objekto veiklos įtaka vietovės triukšmo lygiui nustatyta modeliavimo būdu. Stacionarių ir mobilių 

šaltinių triukšmas veiklos teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA 

(Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė 

įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. 

CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), 

kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai. 

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

(2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas: 

- Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004 „Akustika. 

Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ 

(tapatus ISO 9613:2:1996). 

- Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; 

Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos 

aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir 

Prancūzijos standartas „XPS 31:133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo 

įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, 

triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, 

fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais. 

Skaičiuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos: 

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės 

charakteristikos neįvertintos; 

- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis 1,5 m (žmogaus klausos organų lygyje); 

- įvertintas planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas: nurodytas 

identifikuojant planuojamus įrengti triukšmo šaltinius; 

- technologinių įrenginių ir autotransporto charakteristikos nurodytos identifikuojant 

planuojamus įrengti triukšmo šaltinius. Vadovaujantis CadnaA gamintojų 

rekomendacijomis, objekto teritorijoje judantis autotransportas vertinamas kaip linijinis 

taršos šaltinis; 

- už objekto žemės sklypo ribų važiuojantis auotransportas vertinamas įvedant kelio 

parametrus: kelio tipas – žvyrkelis, važiavimo greitis – 50 km/val., valandinis eismo 

intensyvumas – 7 aut./val., sunkiojo transporto dalis – 14,3 %. 

- gamybinio pastato viduje esančių šaltinių skleidžiamo triukšmo sklidimą į aplinką ribos 

pastato konstrukcijos, kurių garso izoliacijos rodiklis 24 dBA; 
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- triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis – 1 m (abiem kryptimis). Triukšmo 

sklaida skaičiuota 200 m spinduliu nuo objekto teritorijos ribos ar kelio. 

Kiti triukšmo šaltinių duomenys modeliavimui nebuvo reikalingi, todėl nenagrinėti.  

Skaičiavimai atlikti dviem variantais:  

I. skaičiuotas didžiausias galimas PŪV skleidžiamas triukšmas. Objekto veikla bus vykdoma tik 

dienos periodu, todėl rengtas tik vienas triukšmo sklaidos žemėlapis. 

II. skaičiuotas Piliakalnio gatve ir privažiuojamuoju keliu judančio PŪV autotransporto 

skleidžiamo triukšmo lygis. Objekto transportas važiuos tik dienos periodu, todėl rengtas tik 

vienas triukšmo sklaidos žemėlapis. 

Objekto teritorijoje ir jo gretimybėje esantys statiniai yra kaip tam tikri triukšmo sklaidos barjerai, 

kad būtų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie įvertinti ir modelyje. 

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtrauktas dienos triukšmo rodiklis Ldienos,, kuris 

apibrėžiamas sekančiai: 

- Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto 

dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 

dienos laikotarpiui. 

Prognozuojami triukšmo lygiai 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 11 priede. Sklaidos žemėlapiuose pateikiamos triukšmo 

lygių izolinijos 5 dB intervalu. 

Vadovaujantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos parengtu Triukšmo 

vertinimo ir valdymo modeliu (2013 m.), planuojamos ūkinės veiklos triukšmo sklidimo 

skaičiavimų rezultatai gali būti pateikiami arba kaip triukšmo kontūrų žemėlapiai arba kaip 

skaitiniai duomenys, apskaičiuoti atskiruose triukšmo įvertinimo taškuose. 

Veiklos įtaka vietovės triukšmo lygiui nustatyta derinant abu būdus: PŪV veiklos keliamo triukšmo 

įvertinimui sudaryti skleidžiamo triukšmo žemėlapiai, o suminio triukšmo su esamu triukšmo lygiu 

vietovėje įvertinimas atliktas analizuojant skaitinius duomenis, kurie surinkti iš viešai skelbiamų 

duomenų. Suminis triukšmo lygis paskaičiuojamas pagal 3 formulę. 
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Paskaičiuotas gamybinės veiklos keliamas ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu ties PŪV 

žemės sklypo ribomis ir artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje: 

Triukšmo lygio nustatymo vieta 
Sumodeliuotas 

PŪV triukšmas 
Foninis triukšmas 

Suminis 

triukšmas 

Ties objekto teritorijos riba: 

šiaurine 49,5 

45 

50,8 

rytine 51,8 52,6 

pietine 50,3 51,4 

vakarine 49,0 50,5 

Ties gyvenamąja aplinka: 

Piliakalnio g. 27A, Krucių k., 47,8 

45 

49,6 

Piliakalnio 19 g., Krucių k., 35,1 45,4 

Piliakalnio g. 13, Krucių k., 34,3 45,4 

Triukšmo lygis dienos metu, kurį už objekto žemės sklypų ribų sukels projektuojamo objekto 

teritorijoje eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, sieks iki 52 dBA. 

Įvertinus dienos suminį skleidžiamą PŪV su teritorijos esamu (foniniu) triukšmo lygiu, nustatyta, 

kad gamybinės veiklos skleidžiamo triukšmo lygis ties PŪV žemės sklypo ribomis sieks iki 53 

dBA, o ties artimiausia gyvenamąja teritorija - iki 50 dBA. 

Piliakalnio gatve ir privažiuojamuoju keliu judančio PŪV autotransporto skleidžiamo triukšmo 

lygis neviršys 55 dBA. Susumavus su triukšmo lygiu šalia mažo srauto intensyvumo gatvių, 

suminis autotransporto skleidžiamas triukšmo lygis už kelio ribos bus 56,2 dBA. 

Triukšmo vertinimo išvados 

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti įvertinant PŪV metu keliamą triukšmą nuo 

stacionarių ir teritorijos viduje naudojamų mobilių triukšmo šaltinių bei įvertinant Piliakalnio gatve 

važiuojančio su UAB „Deigama“ veikla susijusio autotransporto skleidžiamą triukšmą. 

Atlikus akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad PŪV teritorijoje sukeliamas 

ekvivalentinis triukšmo lygis už UAB „Deigama“ veiklos žemės sklypo ribų neviršys didžiausios 

leidžiamos akustinio triukšmo ribinės vertės dienos (Ldiena) metu – 55 dBA, taikomos gyvenamųjų 

pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą pagal HN33:2011. 

Atlikus Piliakalnio gatve ir privažiuojamuoju keliu važiuojančio UAB „Deigama“ aptarnaujančio 

autotransporto skleidžiamo triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad automobilių sukeliamas 

triukšmo lygis už gatvės ribų neviršys didžiausios leidžiamos akustinio triukšmo ribinės vertės 

dienos (Ldiena) metu – 65 dBA, taikomos gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 

(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo pagal HN33:2011. 
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Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos 

įtakos gyventojų sveikatai ir nagrinėjamos ūkinės veiklos SAZ ribas galima formuoti jas 

sutapdinant su UAB „Deigama“ veiklos žemės sklypo ribomis. 

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB „Deigama“ PŪV neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai, kadangi dėl planuojamos 

veiklos susidarančių teršalų ir kvapo koncentracijos aplinkos ore neviršys ribinių reikšmių, veiklos 

keliamas triukšmas taip pat neviršys ribinių verčių. 

Veiklos  į taka vietovės  darbo  r inkai :  bus sukurtos kelios naujos darbo vietų. Veikla 

teigiamai įtakos vietos darbo rinką. 

Veiklos  į taka vandens i r  mais to  kokybei :  objekto veikla poveikio vandens kokybei 

neturės. Buitinės ir paviršinės nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais. 

Maisto kokybės veikla neįtakos. 

Veiklos  į taka išs i lavinimo gal imybėms:  galimas profesinis tobulėjimas. 

Veiklos  į taka bendravimui  i r  ki t iems social iniams veiksniams:  pagal savo pobūdį 

veikla neturės poveikio bendravimui ir kitiems socialiniams veiksniams. 

Veiklos  į taka elgsenos i r  gyvensenos veiksniams ( t i r iamų visuomenės grupių  

mitybos įpročiams,  žal ingiems įpročiams,  f iz iniam aktyvumui):  poveikio neturės. 

Veikla į takos sveikatos  priež iūros  i r  social inių paslaugų prieinamumui ir kokybei 

neturės. 

Veikla į takos vietovės  gyventojų demografi jai  neturės. 

Veiklos  į taka gyventojų būsto sąlygoms:  veikla neturės neigiamo poveikio gyventojų 

būsto sąlygoms. 

Veiklos  į taka gyventojų saugai ,  susis iekimui ,  nelaimingų ats i t ikimų r iz ikai:  

veikla neigiamo poveikio gyventojų saugai, nelaimingų atsitikimų rizikai, susisiekimui neturės. 

Gal ima veiklos  sąveika su ki ta  PŪV: nenumatoma. 

Psichologiniai  veiksniai : Vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) 

duomenimis socialinių, ekonominių, gyvensenos, psichologinių veiksnių kokybiniam poveikiui 

įvertinti ir duomenų bazių apie minėtų veiksnių kokybinį vertinimą Lietuvoje nėra sukurta, esant 

būtinybei yra vykdomos sociologinės apklausos. Vykdoma ūkinė veika yra vietinio lygio, neturinti 

įtakos didesnei visuomenės daliai, todėl tokią apklausą atlikti yra netikslinga. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2017-10-05 rašto „Dėl psichologinių 

veiksnių poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo“ Nr. (10.2.2.3-411)10-8059, kuris pridedamas 

12 priede, nėra patvirtintų metodikų psichologinio poveikio vertinimui, todėl jų taikymas 

Ataskaitoje nėra privalomas ir plačiau nenagrinėjamas. 
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Naujai 2019 metais yra išleistos Valstybinio visuomenės sveikatos psichikos centro „Planuojamos 

ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos“ nėra privalomos, tačiau 

rekomenduojamos kaip gairės, padėsiančios įvertinti minimus veiksnius. Vienas iš 

rekomenduojamų būdų - vertinant visuomenės sveikatos būklę - naudotis oficialiomis statistinių 

duomenų bazėmis, oficialiais statistikos leidiniais, taip pat paskelbtais vietoje atliktų tyrimų 

rezultatais (pavyzdžiui, Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento duomenų bazėmis, 

visuomenės sveikatos biurų skelbiama informacija ir kt.). Esamos sveikatos būklės aprašymas 

pateikiamas PVSV ataskaitos 7 punkte, o PVSV procedūros metu vykdomos viešinimo procedūros 

bei PŪV organizatoriaus UAB „Deigama“ atviras bendravimas tiek su visuomene, tiek su vietos 

savivaldos institucijomis mažina konfliktines situacijas. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo etapo metu visuomenei, bendruomenėms ir savivaldos 

institucijoms suteikiama teisė pareikšti savo nuomonę ir susipažinti su rengiamu projektu bei 

vertinimo rezultatais. Informacijos suteikimas suinteresuotiems asmenims naudingas, nes 

visuomenė gali suteikti papildomos naudingos informacijos apie vietos sąlygas, pasiūlyti projekto 

įgyvendinimo veiklų alternatyvų ar kompensacinių priemonių. Visuomenės dalyvavimas užtikrina 

vertinimo ir sprendimų priėmimo procesų viešumą, skaidrumą ir objektyvumą, suteikia 

suinteresuotiems asmenims kontrolės ir įsitraukimo jausmą, o tai gali padėti išvengti vėlesnių 

konfliktų ir bereikalingos psichoemocinės įtampos. 
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

UAB „Deigama“ PŪV metu bus naudojamos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės: 
 

Oro taršos mažinimo 

priemonės 

Medienos mechaninio apdirbimo metu išsiskyrusios dulkės bus 

susiurbiamos mobiliais siurbliais. Veikloje nebus naudojamos 

pavojingoms priskiriamos medžiagos, todėl nebus lakiųjų komponentų 

emisijų į aplinkos orą. Krovai bus naudojami mechaniniai ir elektriniai 

įrenginiai, kurių eksploatacijos metu nedidinamas teritorijos užterštumas 

kietosiomis dalelėmis. 

Kvapų mažinimo 

priemonės 

Gamybinė įranga bus išdėstoma uždarame pastate su įrengta mechanine 

ventiliacijos sistema. Kvapai prieš išleidimą į aplinką maišysis su 

patalpos oru ir bus šalinami per pastato stoge įrengtus ortakius (bus 

pagerinamas kvapų išsklaidymas). Bus vykdoma įrangos techninė 

priežiūra. 

Triukšmą mažinančios 

priemonės 

Gamybos įranga bus išdėstoma gamybinio pastato viduje. Veikloje bus 

naudojama naujai įsigyta, nenaudota, rotacinė plastiko gaminių 

formavimo mašina. 

Vandens taršos 

mažinimo priemonės 

Buitinės nuotekos prieš išleidimą į aplinką bus valomos vietiniame 

nuotekų valymo įrenginyje. Vanduo gamyboje nenaudojamas 

Techninės priežiūros, 

darbų saugos 

vykdymas, 

darbuotojų mokymai 

Bus vykdoma nuolatinė gamyboje naudojamos technologinės įrangos 

techninė priežiūra. Nuolat stebimas gamybos procesas ir prižiūrima, kad 

būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų. Rengiami darbuotojų 

mokymai, kurių metu darbuotojai supažindinami su bendrovės veiklos 

metu naudojamomis medžiagomis, įranga, jos veikimo principais. 

Visos priemonės, kurios yra numatytos įmonės veiklos, eksploatavimo, organizavimo srityse, yra 

diegiamos tam, kad būtų maksimaliai sumažintas galimas neigiamas poveikis aplinkai, 

darbuotojams ir visuomenės sveikatai. 
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7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

UAB „Deigama“ veiklą planuoja vykdyti žemės sklype, esančiame Piliakalnio g. 25A, Krucių k., 

Mažeikių r. sav. Kruciuose (Tirkšlių seniūnijoje) registruoti 83 gyventojai (2011 m. gyventojų 

surašymo duomenimis). Vadovaujantis Lietuvos oficialios statistikos duomenų bazėje pateikiamais 

rodikliais, 2019 metų pradžioje Mažeikių rajono savivaldybėje, 1220 km2 ploto teritorijoje, bendras 

gyventojų skaičius buvo 51 497, kurių 35 904 gyveno mieste. Telšių apskrityje, 4350 km2 ploto 

teritorijoje, gyventojų skaičius siekė 132 082. Lietuvoje gyventojų skaičius 2019 m. pradžioje siekė 

2 794 184. 

Tirkšlių seniūnijos atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, todėl apžvelgiant visuomenės 

sveikatos būklę nagrinėjami viso Mažeikių rajono populiacijos rodikliai, kurie palyginami su 

bendrais LR rodikliais. 

Gyventojų senėjimo procesą nulemia dvi pagrindinės priežastys - dėl mažo gimstamumo mažėja 

vaikų, o dėl pailgėjusios vidutinės gyvenimo trukmės gausėja pagyvenusių ir senyvo amžiaus 

gyventojų. Demografinio senėjimo pokyčiai lemia socialines ir ekonomines problemas, gyventojų 

socialinio būsto aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 

informacine sistema, pasiskirstymas pagal lytį Mažeikių rajone stebimas panašus kaip ir visoje 

Lietuvoje (žiūr. 6 lentelę): vyrų procentinė dalis 0,4-0,7 procentinio punkto didesnė nei Lietuvos, 

moterų dalis atitinkamai mažesnė nei Lietuvos. Bendra tendencija, kad moterų procentinė dalis yra 

didesnė, išlieka. 

6 lentelė. Gyventojų sudėtis pagal lytį. 

Metai 
Vyrų dalis,% Moterų dalis, % 

Mažeikių r. Lietuva Mažeikių r. Lietuva 
1 2 3 4 5 

2010 46,87 46,13 53,13 53,87 
2011 46,8 46,08 53,2 53,92 
2012 46,78 46,06 53,22 53,94 
2013 46,77 46,06 53,23 53,94 
2014 46,79 46,08 53,22 53,92 
2015 46,8 46,06 53,2 53,94 
2016 46,75 46,05 53,25 53,95 
2017 46,68 46,13 53,32 53,87 
2018 46,72 46,28 53,28 53,72 
2019 46,90 46,53 53,10 53,48 

2019 metais Mažeikių rajono savivaldybėje gimė 529 kūdikiai (gimstamumo rodiklis 1000-čiui 

gyventojų – 9,8), mirė 638 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų – 12,44). 

7 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad natūralaus prieaugio rodiklis Mažeikių rajone visą pastarąjį 

dešimtmetį išliko neigiamas, bet keliais procentiniais punktais aukštesnis nei Lietuvos Respublikos 

vidurkis. Taip yra dėl mažesnio mirtingumo rodiklio. 
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Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių Mažeikių rajono savivaldybėje nuo 2010 m. iki 2019 m. 

kito šuoliškai (žiūr. 7 lentelę), be jokio dėsningumo. 

7 lentelė. Natūralus gyventojų prieaugis. 

Metai 
Gimstamumas 
1000 gyventojų 

Gyvų gimusių 
skaičius 

Mirtingumas 
1000 

gyventojų 

Mirusiųjų 
skaičius 

Natūralus 
prieaugis 1000 

gyventojų 
M.r.* LR M.r.* LR M.r.* LR M.r.* LR M.r.* LR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2010 10,33 9,9 614 30676 11,79 13,6 701 42120 -1,46 -3,69 
2011 11,34 10 657 30268 12,18 13,55 706 41037 -0,85 -3,56 
2012 11,4 10,19 651 30459 12,33 13,7 704 40938 -0,93 -3,51 
2013 10,63 10,1 600 29885 12,47 14,03 704 41511 -1,9 -3,93 
2014 10,3 10,3 572 30369 13,1 13,7 733 40252 -2,9 -3,4 
2015 11,3 10,8 624 31475 12,6 14,4 692 41776 -1,2 -3,6 
2016 10,6 10,7 575 30623 12 14,3 647 41106 -1,3 -3,6 
2017 9,7 10,1 512 28696 12,1 14,2 641 40142 -2,4 -4 
2018 9,8 10 509 28149 12,5 14,1 648 39574 -2,7 -4,1 
2019 10,32 9,8 529 27393 12,44 13,7 638 38281 -2,13 -3,9 

* - M.r. – Mažeikių rajonas. 

8 lentelė. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų. 

Metai Mažeikių r. Lietuva 
1 2 3 

2010 3,26 4,99 
2011 6,09 4,76 
2012 1,54 3,87 
2013 6,67 3,68 
2014 3,5 3,9 
2015 1,6 4,2 
2016 8,7 4,5 
2017 2 2,9 
2018 3,93 3,41 
2019 5,67 3,29 

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, kaip ir Lietuvoje, mirčių struktūra būdinga daugeliui 

ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta. Pagrindinės mirčių priežastys 2017-

2019 m. buvo kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, nelaimingi atsitikimai. 

Standartizuotas mirtingumas Mažeikių rajono savivaldybėje palyginus su visos LR duomenimis 

pagal įvairius 6 pav. išvardintus rodiklius didžiąja dalimi buvo mažesnis arba artimas LR vidurkiui. 

Didesnis mirtingumas stebimas nuo nervų sistemos ligų. 

Telšių apskrities gyventojų vidutinė būsimojo gyvenimo trukmė pagal 2019 metų duomenis yra 

76,91 m. (LR vidurkis – 76,43 metai). Duomenys apie Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų 

vidutinę būsimojo gyvenimo trukmę nenurodyti. 
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6 pav. Standartizuoti mirtingumo rodikliai Mažeikių rajone ir Lietuvoje 

 

Mažeikių r.

Rodikliai 2017 2018 2019

1060 Standartizuotas mirtingumas 100000 gyv.
Min:702.88

Srities Min.:737.05

Maks:1111.91

Srities Maks.:986.04

774.64

Lietuva=808.74

Min:527.61

Srities Min.:701.46

Maks:1186.05

Srities Maks.:976.59

769.99

Lietuva=792.82

Min:621.98

Srities Min.:675.03

Maks:1504.74

Srities Maks.:957.44

769.95

Lietuva=762.29

1070 Mirusiųjų nuo infekcinių ligų sk. (A00-B99) 100000 
gyv.

Min:0

Srities Min.:12.59

Maks:64.09

Srities Maks.:32.64

13.26

Lietuva=22.38

Min:0

Srities Min.:11.94

Maks:65.06

Srities Maks.:37.08

25.07

Lietuva=21.88

Min:0

Srities Min.:7.42

Maks:517.92

Srities Maks.:45.21

11.42

Lietuva=22.58

1120 Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 
(C00-C97) 100000 gyv.

Min:117.42

Srities Min.:153.19

Maks:301.98

Srities Maks.:215.55

158.2

Lietuva=175.94

Min:78.87

Srities Min.:156.2

Maks:270.06

Srities Maks.:213.35

186.77

Lietuva=176.32

Min:138.9

Srities Min.:155.61

Maks:249.54

Srities Maks.:220.75

173.14

Lietuva=175.29

1370 Standartizuotas mirtingumas nuo nervų sist. ligų 
(G00-G99) 100000 gyv.

Min:0

Srities Min.:7.31

Maks:32.71

Srities Maks.:23.19

10.65

Lietuva=15.45

Min:0

Srities Min.:7.56

Maks:48.59

Srities Maks.:26.07

16.78

Lietuva=16.39

Min:0

Srities Min.:8.22

Maks:45.12

Srities Maks.:26.76

22.48

Lietuva=16.61

1380 Mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų sk. 
(I00-I99) 100000 gyv

Min:379.63

Srities Min.:649.89

Maks:1465.22

Srities Maks.:1152.68

687.58

Lietuva=795.89

Min:269.46

Srities Min.:643.53

Maks:1349.47

Srities Maks.:1164.95

671.13

Lietuva=782.5

Min:0

Srities Min.:400.8

Maks:19340.3

Srities Maks.:1170.07

235.25

Lietuva=748.03

1480 Mirusiųjų nuo kvėpavimo sistemos ligų sk. 
(J00-J99) 100000 gyv.

Min:0

Srities Min.:33.09

Maks:119.35

Srities Maks.:85.39

60.61

Lietuva=47.52

Min:24.14

Srities Min.:32.34

Maks:148.07

Srities Maks.:96.34

50.14

Lietuva=49.58

Min:0

Srities Min.:20.2

Maks:1049.48

Srities Maks.:97.75

20.56

Lietuva=43.2

1650 Standartizuotas mirtingumas dėl nelaimingų 
atsitikimų (V01-X59) 100000 gyv.

Min:10.67

Srities Min.:29.05

Maks:102.81

Srities Maks.:79.77

39.45

Lietuva=46.53

Min:0

Srities Min.:27.86

Maks:135.07

Srities Maks.:70.93

33.93

Lietuva=42.97

Min:17.3

Srities Min.:26.67

Maks:102.05

Srities Maks.:66.09

30.29

Lietuva=38.49

1670 Standartizuotas mirtingumas dėl transporto įvykių 
(V01-V99) 100000 gyv.

Min:0

Srities Min.:3.24

Maks:33.21

Srities Maks.:17.47

17.47

Lietuva=8.01

Min:0

Srities Min.:0

Maks:29.33

Srities Maks.:16.05

4.48

Lietuva=7.47

Min:0

Srities Min.:1.96

Maks:53.82

Srities Maks.:15.54

5.19

Lietuva=7.08

1770 Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių 
(X60-X84) 100000 gyv.

Min:0

Srities Min.:11.86

Maks:60.58

Srities Maks.:46.61

20.66

Lietuva=23.13

Min:0

Srities Min.:14.43

Maks:76.78

Srities Maks.:45.19

19.05

Lietuva=20.79

Min:0

Srities Min.:13.13

Maks:124.62

Srities Maks.:37.62

20.07

Lietuva=20.42

1810 Standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų 
priežasčių 100000 gyv.

Min:0

Srities Min.:9.42

Maks:55.72

Srities Maks.:36.2

11.9

Lietuva=17.71

Min:0

Srities Min.:0

Maks:42.15

Srities Maks.:25.9

5.8

Lietuva=13.05

Min:0

Srities Min.:7.11

Maks:65.08

Srities Maks.:36.03

21.8

Lietuva=16.75

80% reikšmių yra srityje

Regiono rodiklio reikšmė -vidutinė šalies reikšmė
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7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės 

sistemos pateikiamus rodiklius, 2002-2019 metais Mažeikių rajono gyventojų apsilankymų skaičius 

pas gydytojus išaugo, tačiau buvo mažesnis nei bendras Lietuvos vidurkis. 

Iš duomenų matyti, kad Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai pas gydytojus lankosi rečiau nei 

Lietuvoje vidutiniškai (žiūr. 7 pav.). Tačiau palyginus 2002 ir 2019 metų duomenis nustatyta, jog 

gyventojų apsilankymai pas gydytojus išaugo Mažeikių rajono savivaldybėje – beveik du kartus, o 

bendrai Lietuvos teritorijoje - apie 70 proc. 

 
7 pav. Apsilankymai pas gydytojus, tenkantys 100 gyventojų 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje smarkiai išaugo (daugiau nei 50 proc.) sergamumas kraujotakos 

sistemos ligomis (žiūr. 8 pav.) - tam manoma įtakos turėjo aplinkos ir maisto kokybės sumažėjimas, 

fizinio krūvio stoka bei didėjantis stresas. Kaip matyti iš duomenų, Mažeikių rajono gyventojų 

sergamumas kraujotakos sistemos ligomis nuo 2002 m. iki 2012 m. augo gan nuosaikiai 2012-2017 

m. stebimas Mažeikių rajone ir visoje šalyje smarkus sergamumo padidėjimas. Mažeikių rajone 

sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 2018-2019 m. viršijo bendrą Lietuvos vidurkį. 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (žiūr. 9 pav.) Mažeikių rajone ir visoje Lietuvoje kito 

panašiomis tendencijomis. Iki 2007 m. šio rodiklio reikšmė Mažeikių rajone buvo mažesnė nei 

respublikos vidurkis, bet vėliau jo reikšmė staiga išaugo ir gerokai viršijo Lietuvos vidutinę 

reikšmę. 
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8 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99), tenkantis 100 000 gyventojų 

 

9 pav. Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99), tenkantis 100 000 gyventojų 
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Sergamumas piktybiniais navikais, cukriniu diabetu ir nervų sistemos ligomis (žiūr. 10-12 pav.) per 

pastarąjį dešimtmetį Mažeikių rajono savivaldybėje didžiąja dalimi buvo mažesnis nei bendras 

Lietuvos vidurkis. 

 

10 pav. Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97), tenkantis 100 000 gyventojų 

 

11 pav. Sergamumas cukriniu diabetu (E10-E14), tenkantis 100 000 gyventojų 
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12 pav. Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99), tenkantis 100 000 gyventojų 

Svarbiausios priežastys, lemiančios neigiamus Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų ir bendrai 

visos visuomenės sveikatos pokyčius: 

 Demografinės problemos - neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, kurį lemia mažėjantis 

gimstamumas, didėjantis mirtingumas, auganti emigracija, nedidėjantis santuokų ir augantis 

ištuokų skaičius, gyventojų senėjimas. 

 Gyvenimo kokybės problemos - stiprėjantys gyventojų grupių socialiniai ir ekonominiai 

skirtumai, nepakankamas pagyvenusių žmonių ekonominis, socialinis, psichologinis ir net 

fizinis saugumas, kai kurių šeimų, kaip socialinio vieneto, degradavimas, atskirų gyventojų 

grupių nesubalansuota ir nepilnavertė mityba. 

 Darbo ir aplinkos problemos - ne visada reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos, 

gyvenamosios aplinkos tarša transporto išmetamosiomis dujomis, triukšmas, nesaugios 

gatvės, gyventojų higienos reikmes tenkinančių statinių stoka. 

 Sveikos gyvensenos problemos - visuomenės atsakomybės už savo sveikatą stoka, menkas 

visuomenės sveikos gyvensenos supratimas ir neišvystyti įgūdžiai, tabako, alkoholio ir 

narkotinių medžiagų vartojimas, nepakankamas gyventojų fizinis aktyvumas. 

 Sergamumo problemos - didėjantis sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, didelis 

traumų, smurto ir nelaimingų atsitikimų keliuose skaičius, nemažėjantis sergamumas 

užkrečiamomis ligomis. 
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7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę žmonės, nedarbingi žmonės. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 

informacine sistema, Mažeikių rajono savivaldybėje vaikų iki 14 metų procentinė dalis pastarąjį 

dešimtmetį palaipsniui mažėjo, bet nuo 2016 m. vėl pradėjo didėti. Visu nagrinėjamu periodu, šio 

rodiklio reikšmė buvo didesnė nei Lietuvos vidurkis (žiūr. 9 lentelę). 

9 lentelė. 0-14 metų amžiaus gyventojų dalis, %. 

Metai Mažeikių rajonas Lietuva 

1 2 3 

2010 16,78 14,92 

2011 16,5 14,84 

2012 16,34 14,74 

2013 16,19 14,65 

2014 15,99 14,59 

2015 15,89 14,62 

2016 15,92 14,75 

2017 16,01 14,91 

2018 16,08 15,05 

2019 16,05 15,11 

Kaip matyti iš pateikiamų daugiamečių Mažeikių rajono savivaldybės ir visos Lietuvos duomenų, 

vyresnių nei 65 metų asmenų skaičius kasmet didėja. Visuomenė pamažu sensta. 

10 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %. 

Metai Mažeikių rajonas Lietuva 

1 2 3 

2010 14,22 17,6 

2011 14,84 17,98 

2012 15,08 18,17 

2013 15,36 18,34 

2014 15,67 18,58 

2015 16,00 18,86 

2016 16,52 19,15 

2017 17,17 19,48 

2018 17,69 19,71 

2019 18,06 19,83 

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, 

Mažeikių rajono savivaldybės ribose yra daugiau kaip 3 procentiniais punktais mažesnis už bendrą 

Lietuvos rodiklį (žiūr. 11 lentelę). 
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11 lentelė. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, %. 

Metai Mažeikių rajonas Lietuva 

1 2 3 

2010 20,6 26,08 

2011 21,61 26,75 

2012 21,99 27,07 

2013 22,43 27,37 

2014 22,92 27,81 

2015 22,41 26,98 

2016 24,44 28,98 

2017 25,7 29,69 

2018 26,71 30,2 

2019 27,41 30,49 

Per paskutinį dešimtmetį Mažeikių rajono savivaldybės registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus 

gyventojų santykis kito tolygiai kaip ir bendras šalies ar pvz. Telšių apskrities vidurkis, tačiau 

nagrinėjamoje savivaldybėje pastarąjį dešimtmetį buvo daugiau ar mažiau didesnis už bendrą šalies 

lygį. 

 

13 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 

Statistiniai duomenys, rodantys jaunimo nedarbo lygį apskrityse, nėra džiuginantys (žiūr. 12 

lentelę). Telšių apskrityje jaunimo (14-25 m.) įdarbinimo rodiklis yra keliais procentais mažesnis 

nei bendras Lietuvos vidurkis. 
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12 lentelė. Nedaro lygis Lietuvoje. 

Nedarbo lygis | proc. 

 Metai 2014 2015 2016 2017 2018 

Amžius 15–24 15–24 15–24 15–24 15–24 

Vyrai ir 

moterys 

Lietuvos Respublika 19,3 16,3 14,5 13,3 11,1 

Alytaus apskritis 41,6 32,6 32,2 22,6 23,5 

Kauno apskritis 14,5 12,9 13,6 9,9 11,7 

Klaipėdos apskritis 12,3 10,8 11,9 9,3 ND 

Marijampolės apskritis 26,5 15,4 ND ND 9,6 

Panevėžio apskritis 28,4 25 13,9 22,8 17,4 

Šiaulių apskritis 27 25,6 14,5 23,6 13,1 

Tauragės apskritis 30,0 ND ND ND ND 

Telšių apskritis 16,8 15,1 21 15,1 17,5 

Utenos apskritis 29 28,9 33,4 30,6 32,6 

Vilniaus apskritis 14,5 11,1 9,9 7,1 5,8 

7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis 

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 

pateiktas Ataskaitos 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.  

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia fizinė ir socialinė aplinka, žmonių 

gyvensena. Minėtų veiksnių sąlygojamos pagrindinės sveikatos problemos sietinos su aplinkos 

sąlygojamomis ligomis. Todėl gerinant gyvenimo kokybę ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos 

keliamai rizikai mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos įtakos, o 

kenksmingi aplinkos veiksniai skatina ligų plitimą. 

UAB „Deigama“ PŪV gali turėti įtakos aplinkos oro cheminės taršos ir taršos kvapais padidėjimui 

bei dėl technologinių procesų ir autotransporto priemonių eismo keliamo triukšmo. 

Įvertinus teršalų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų ir kvapų 

koncentraciją teritorijoje, galima teigti, kad poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje 

gyvenamojoje ir visuomeninėje teritorijoje nebus. Atlikus PŪV triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo modeliavimą, nustatyta, kad triukšmo lygis už UAB „Deigama“ veiklos sklypo ribų 

neviršys ribinių lygių. Galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 

Dozė-atsakas ryšys - tai kiekybinis rodmuo, kai kintant kenksmingo veiksnio dozei (kiekiui, 

poveikio trukmei, koncentracijai), didėja ar mažėja populiacijos dalis, kuriai pasireiškia poveikio 

rezultatas. Dozė–atsakas nustatymas yra kiekybinis ryšio tarp dozės ir jos sukelto padarinio 

įvertinimas. 
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Asmens gautoji dozė vertinama remiantis ekspozicija naudojant tiesioginius ir netiesioginius 

metodus, bendrus matavimų duomenis, modeliavimą. Suminė ekspozicija sieja įvairios aplinkos 

teršalų koncentracijas, praleistą laiką aplinkos ore ir patalpose, namuose, darbe ar automobilyje ir 

turi įtakos vidinei dozei. 

Nagrinėjamos veiklos sukeliamo neigiamo poveikio dozės ir atsako įvertinimas pateikiamas 

13 lentelėje. 

13 lentelė. Dozės ir atsako įvertinimas 

Teršalo pavadinimas 

Apskaičiuota didžiausia 

vertė aplinkoje (oro 

taršos be fono/su fonu) 

Ribinė vertė,  

Atsako įvertinimas 

(poveikio sveikatai 

prognozė) 

1 2 3 4 

Anglies monoksidas      8 valandų 0,023/0,339 mg/m3 10 mg/m3 Poveikio nėra 

Azoto dioksidas:            valandos 

                                       metų 

51,28/58,98 μg/m3 

3,57/8,39 μg/m3 

200 μg/m3 

40 μg/m3 
Poveikio nėra 

Kietosios dalelės KD10: paros 

metų 

8,07/29,64 μg/m3 

2,37/17,98 μg/m3 

50,0 μg/m3 

40,0 μg/m3 
Poveikio nėra 

Kietosios dalelės KD2,5: metų 2,18/11,04 μg/m3 20,0 μg/m3 Poveikio nėra1 

Sieros dioksidas:            valandos 

paros 

15,18/17,98 μg/m3 

7,37/10,17 μg/m3 

350,0 μg/m3 

125,0 μg/m3 
Poveikio nėra 

Angliavandeniliai (LOJ): pusvalandžio 0,011/- mg/m3 1,0 mg/m3  Poveikio nėra 

Kvapai:                            1 valandos  8,0 OUE/m3 Poveikio nėra 

Triukšmas gyvenamojoje ir 

visuomeninėje aplinkoje: 
   

išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

Ldienos ≤55 dBA 

Lvakaro ≤50 dBA 

Lnakties ≤45 dBA 

Ldienos - 55 dBA 

Lvakaro - 50 dBA 

Lnakties - 45 dBA 

Poveikio nėra 

veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 
≤55 dBA 

Ldienos - 65 dBA 

Lvakaro - 60 dBA 

Lnakties - 55 dBA 

Poveikio nėra 
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8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS: 

Sanitarinė apsaugos zona (SAZ) - aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, kurioje dėl 

galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos. 

LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 24 straipsnio 3 dalis nurodo, kad ūkinei 

veiklai SAZ dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (TAR, 2019-06-19, Nr. 

9862) arba šis dydis nustatomas atlikus PVSV. Atlikus PŪV PVSV ar PŪV PAV, įvertinus 

konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatyme nurodytas ar PVSV metu nustatytas SAZ dydis gali būti sumažintas arba padidintas 

PŪV PVSV ir PŪV PAV dokumentuose. 

SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ 

(specialiosios žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis LR žemės įstatymo ir LR nekilnojamojo turto kadastro 

nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 

41-1539; aktuali redakcija), nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 

Nr. 9862) 2 priedo 44 punktu laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statybai ir remontui nustatoma 100 m 

SAZ. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka su normatyvinėmis SAZ ribomis pateikiama 

3 pav. (13 psl.). Į normatyvinės SAZ ribas patenka gyvenamųjų namų statybai skirtos teritorijos, 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei žemės ūkio paskirties sklypai. 

Planuojamos ūkinės veiklos SAZ riba nustatoma PVSV procesų metu, pagal teisės norminiuose 

aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių 

taršos verčių izolinijas. Nustačius SAZ ribas pagal šias linijas, bus užtikrinta, kad PŪV įtakojama 

aplinkos tarša už SAZ ribų neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų 

ribinių dydžių. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 47 punktu 

ir taikant 100 m SAZ, nagrinėjamo objekto normatyvinės SAZ plotas būtų 5,584 ha. 

Šios ataskaitos tikslas kompleksiškai įvertinti PŪV poveikį visuomenės sveikatai ir atsižvelgiant į 

rezultatus nustatyti SAZ ribas. UAB „Deigama“ PŪV normatyvinė SAZ tikslinama atsižvelgiant į 

galimą ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai. SAZ ribos nustatomos įvertinant 

PŪV aplinkos taršą.  

SAZ ribų nustatymo tikslas yra apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos 

žalojančio poveikio. SAZ ribos nustatomos taip, kad ūkinės veiklos įtakojama tarša už SAZ ribų 

neviršytų visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatytų, gyvenamojoje, visuomeninės 

paskirties teritorijoje ir pastatuose leidžiamų ribinių dydžių. Esant reikalui, taršai mažinti būtina 

numatyti ir įgyvendinti veiksmingas apsaugos priemones. 
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Priimama, kad ūkinės veiklos sukeliamų aplinkos taršos veiksnių, galinčių įtakoti visuomenės 

sveikatą, atitikimas visuomenės sveikatos saugos teisės aktais nustatytoms ribinėms vertėms 

užtikrina priimtiną poveikį visuomenės sveikatai, nes ribinės vertės yra nustatytos, atsižvelgiant į 

šių veiksnių dozės –atsako vertinimus ir yra nekenksmingos žmonių sveikatai. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjamos bendrovės PŪV SAZ ribas siūloma 

nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas. Kaip jau minėta aukščiau, 

nustačius SAZ ribas pagal šią liniją, bus užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų 

neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių dydžių. Jei ribinių 

taršos verčių izolinijos telpa ūkinę veiklą planuojamos teritorijos ribose – SAZ ribos formuojamos 

jas sutapdinant su veiklos žemės sklypo ribomis. 

Ūkinė veikla planuojama taip, kad į formuojamos SAZ ribas nepatektų nė viena gyvenamoji 

teritorija. 
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9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 

pasirinkimo pagrindimas. 

Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudotos metodika, pateikta Europos Sąjungos 

direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, 

susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo 

kokybei. Pirmame etape buvo identifikuoti pavojingi veiksniai, kurie gali turėti įtakos gyvenamajai 

aplinkai, toliau išskirti prioritetai pagal esamą situaciją ir veiksnių (ekotoksikologinių, fiziko – 

cheminių ir kt.) svarbą. Sekančiame etape atlikti dozės, darančios įtaką žmogaus sveikatai 

skaičiavimai. Paskutiniame ketvirtame etape atliktas pavojingumo nustatymas, lyginamas 

paskaičiuotų koncentracijų poveikis su nesukeliančių pasekmių gyvenimo kokybei 

koncentracijomis ir fizikiniais poveikiais. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir viešinimo procedūros atliktos vadovaujantis LR 

sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakymo Nr.V-474 „Dėl LR planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo 

atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923; 

aktuali redakcija) ir ataskaita parengta vadovaujantis 2004-07-01 LR sveikatos apsaugos ministro 

sakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3947; aktuali redakcija) reikalavimais. 

Atliekant vietovės gyventojų demografinių bei sveikatos rodiklių analizę buvo naudotasi Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinėje sistemoje 

pateikiamais statistiniais duomenimis. 

Aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas atliktas ir teršalų koncentracijos teritorijoje 

pavaizduotos naudojant kompiuterinę programinę įrangą ADMS 5.2. Tai naujos kartos 

daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja LR aplinkos ministerija 

(vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl 

ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 

rekomendacijų patvirtinimo“). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių 

teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės 

įtaką. 

Triukšmo lygio įvertinimui atlikti skaičiavimai programine įranga CadnaA, kurios veikimas 

pagrįstas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančiomis metodikomis ir standartais. Ribiniai 

triukšmo lygiai nustatomi vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais. 

Metodų paskirtis yra nuspręsti ar vykdomos ūkinės veiklos aplinka yra priimtina ir nesukelia rizikos 

žmonių sveikatai. Metodo tikslas yra kuo realiau įvertinti trukdančius veiksnius ir jų daromą 

poveikį žmonių gyvenimo kokybei. 

PVSV taikytų modeliavimo ir vertinimo metodų paskirtis ir tikslai yra šie: 

 Nustatyti esamą visuomenės sveikatos būklę veiklos vykdymo regione; 

 Nustatyti aplinkos taršą dėl vykdomos veiklos; 
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 Nustatyti ar esami aplinkos taršos lygiai neviršija ribinių verčių gyvenamojoje aplinkoje; 

 Nustatyti planuojamos veiklos SAZ. 

Išvardinti vertinimo metodai yra tinkami nustatant planuojamos veiklos SAZ. 

Metodas įvertintas Europos Sąjungoje. Juo naudojantis, pagal būtinybę galima įvertinti visus 

aplinkoje esančius veiksnius, kaip bioakumuliaciją, degradaciją, perėjimus per trofinę grandį, 

įsisavinimą žmogaus organizme per mitybinę grandį ir kt. 

Metodas objektyviai leidžia vertinti daromą poveikį ir galimybę mažinti neigiamus poveikius. 

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.  

Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti šiais atvejais: jei veiklos vykdytojas 

pateikė netikslius ar nepilnus duomenis apie planuojamą ūkinę veiklą, technologiją, numatomus 

naudoti įrenginius ir panašiai. 

Oro teršalų emisijos skaičiavimai atlikti vadovaujantis LR aplinkos ministerijos patvirtintomis 

metodikomis (LR aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymas Nr.395 „Dėl apmokestinamų teršalų 

kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką 

apskaitos“ (Žin.1999, Nr.108-3159; aktuali redakcija), kvapų įvertinimas atliktas vadovaujantis 

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis, 

sklaidos žemėlapiai parengti naudojant programinę įrangą ADMS 5.2, triukšmo lygio skaičiavimai 

atlikti programine įranga DATCUSTIC CadnaA, todėl vertinant įmonės ūkinės veiklos poveikį 

visuomenės sveikatai netikslumų ir klaidų neturėtų būti. 
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir kompleksiškai išanalizavus žinomus aplinkos 

veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai gyvenamoje aplinkoje, galima daryti 

išvadą, jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai dėl UAB „Deigama“ planuojamos ūkinės 

veiklos nebus: 

- įvertinus aplinko oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatus ir teršalų pažemio 

koncentracijas aplinkos ore dėl planuojamos vykdyti veiklos, nustatyta kad aplinkos oro 

teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių; 

- įvertinus kvapų sklaidos skaičiavimų rezultatus dėl planuojamos vykdyti veiklos, nustatyta 

kad kvapas nebus jaučiamas; 

- atlikus triukšmo lygio skaičiavimus, prognozuojama, kad triukšmo lygis už UAB 

„Deigama“ teritorijos ribų neviršys ribinių lygių. 

Įvertinus UAB „Deigama“ PŪV nustatyta, jog veikla neturės žymios įtakos aplinkos oro kokybei, 

kvapų, triukšmo ir kitos taršos padidėjimui už objekto žemės sklypo ribų, todėl neigiamas poveikis 

visuomenės sveikatai nenumatomas. 
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11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, planuojamos ūkinės veiklos SAZ ribas siūloma 

nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas. Nustačius SAZ ribas pagal šią 

liniją, bus užtikrinta, kad planuojamos ūkinės veiklos įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų neviršys 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių dydžių. Ribinių taršos verčių 

izolinijos telpa nagrinėjamos bendrovės veiklos žemės sklypo ribose, todėl SAZ ribos formuojamos 

jas sutapdinant su veiklos žemės sklypo ribomis (žr. 13 priedą). 

Veiklos žemės sklype Nekilnojamojo turto kadastro duomenyse rekomenduojama įtraukti šią 

teritoriją, kuriai taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis). 

Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės sąlygų įstatymo 53 straipsniu, gamybinių objektų SAZ 

draudžiama: 

1) statyti sodo namus, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatus, bendrojo 

ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus 

švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui poilsio, 

gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su 

apgyvendinimu (kareivinių pastatus, kalėjimus, pataisos darbų kolonijas, tardymo izoliatorius); 

2) įrengti šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) 

rekonstruojant arba remontuojant statinius; 

3) keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į šios dalies 1 punkte nurodytą paskirtį; 

4) planuoti teritorijas rekreacijai ir šios dalies 1 punkte nurodytos paskirties objektų statybai, 

išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą sanitarinės 

apsaugos zonose leistinos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos 

ir sveikatos reikmėms. 
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12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija), UAB „Deigama“ 

PŪV neatitinka kriterijų aplinkos monitoringo vykdymui. 

Vadovaujantis 2002-07-03 LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu Nr. IX-

1023 (Žin., 2002, Nr.72-3022; aktuali redakcija), UAB „Deigama“ neatitinka kriterijų visuomenės 

sveikatos stebėsenai vykdyti. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu aplinkos oro, kvapo, triukšmo, vandens ir dirvožemio užterštumo 

koncentracijos viršijimų neprognozuojama, todėl poveikis visuomenės sveikatai nebus daromas. 
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2 PRIEDAS 

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS, VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ 
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO 

DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS 
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3 PRIEDAS 

SKLYPO PLANAS IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ 

TINKLŲ PLANAS   



P

Atestato
Nr.

UAB "TS Projects"
Tilžės g. 170 (336 kab.) LT-76296, Šiauliai,
Tel/fax.: (8-41) 399431; Mob. tel.: 861299654
Įm. kodas 145740230

OBJEKTAS: Gamybos paskirties pastato,  Piliakalnio g. 25A, Krucių
k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., statybos projektas

Unikalus sklypo nr.: 4400-0854-0707;
Kadastrinis sklypo nr.: 6160/0011:201 Tirkšlių k.v.

35973 PV  D. Vozbutė 2021
SKLYPO PLANAS M1:250

Laida
A1722 SP PDV  O. Jankauskas 2021

O
---- Proj.  M.Damašauskas 2021

LT
Užsakovas (statytojas):

UAB ,,Deigama'' 2000S-01-PP-SP.B-02
Lapas Lapų

1 1
PPPPPPPPP

PASTABOS:
1. Sklypo plane matmenys nurodyti metrais (m).
2. Projektuojamas pastatas atvazduojamas pirmo aukšto planu. Atstumai nuo pastato iki sklypo ribos matuojami nuo
stogo karnizo krašto. Koordinatės rodo sklypo kampus ir ašių susikirtimo vietą.
3. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ sklypuose numatytas atinkamas automobilių
stovėjimo vietų skaičius, pagal gamybos paskirties pastato patalpų plotą. 1 stovėjimo vieta 100m2 gamybos paskirties
ploto. Pagal gamybos paskirties plotą, kuris šiuo atveju yra 984,11 m2, projektuojamos 10 stovėjimo vietų.
Automobilių stovėjimo vietos sklype įrengiamos ant kieto pagrindo grindinio.
4.  Aplink pastatą projektuojama 500 mm pločio nuogrinda ir aikštelė greta pastato, o likęs plotas apželdinamas veja.
5. Projektas atitinka statybos techninius reglamentus bei ekologinius, higieninius bei priešgaisrinius reikalavimus.
6. Projektuojamas įvažiavimas į sandėlį kaimyniniame sklype. Kaimyninio sklypo savininkas - projekto užsakovas

PROJEKTO SPRENDINIAMS PRITARIU:

(vardas, pavardė, data, parašas)

1 Projektuojamas gamybos paskirties
pastatas

Pagrindinis įėjimas į pastatą

Projektuojama automobilio stovėjimo vieta
(2,5x5 m)P

Sklypo ribos
Unikalus sklypo nr.: 4400-0854-0707

UAB ,,Deigama''

Projektuojama kieta (trinkelių, žvyro, asfaltbetonio)
danga

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Esamų elektros tinklų apsaugos zona - 10m.

Projektuojamas įvažiavimas į sklypą

SKLYPO RODIKLIAI

Pavadinimas Rodiklis Mato
vnt.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

2587

1000,00

m²

m²

%

Pastato užstatymo plotas

Sklypo užstatymo tankumas
Sklypo užstatymo intensyvumas %

PASTATO RODIKLIAI:

984,11
8500

m²

9,80
1 vnt.

m³

m

Pastato bendrasis plotas
Pastato tūris
Aukštų sk.
Pastato aukštis

38,66
38,04

3.64
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1.00
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4 PRIEDAS 

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO AUKŠTO PLANAS 
SU VĖDINIMU IR AUKŠTO FRAGMENTAS SU 

ŠILDYMU IR VĖSINIMU 
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Laida
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2021-02 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

AUKŠTO FRAGMENTAS SU ŠILDYMU IR

VĖSINIMU, M1:100.

A

65
83

85
00

2

8.75 m²

Valgomasis

105

11.49 m²

Persirengimo patalpa

103

1.02 m²

WC

104

B

1

6250

AUKŠTO FRAGMENTAS SU ŠILDYMU, M1:100.

Elektrinis radiatorius

750x330(h)x87; 800W;

1~230 V; IP24

Elektrinis radiatorius

565x330(h)x87; 400W;

1~230 V; IP24

A

65
83

85
00

2

8.75 m²

Valgomasis

105

11.49 m²

Persirengimo patalpa

103

1.02 m²

WC

104

B

1

6250

AUKŠTO FRAGMENTAS SU VĖSINIMU, M1:100.

Sieninio tipo kondicionierius. Galingumas

Qšal/šild=1,5/1,6 kW, N=70W, 1~230V,

išmatavimai 837x308(h)x189, 7,4kg, triukšmo

lygis 1m atstumu 34 dB(A)

Sieninio tipo kondicionierius. Galingumas

Qšal/šild=1,5/1,6 kW, N=16W, ~230V,

išmatavimai 837x308(h)x189, 7,4kg, triukšmo

lygis 1m atstumu 34 dB(A)

6,4x9,52

6,4x9,52

OK-1

Lauko blokas.

Galingumas Qšal/šild=4,1/4,7kW,  N=1,4kW,

1~230V, išmatavimai 770x545(h)x288, 38kg,

triukšmo lygis 51 dB(A)

PASTABOS:

1.Vamzdžius, kurie kerta sienas, pertvaras ir perdangas, montuoti futliaruose,

nepažeidžiant ir nepažeminant atitvaros priešgaisrinės klasės.

2.Visų vamzdynų, šildymo prietaisų ir oro kondicionierių montavimo vietas

tikslinti darbo projekte.

3.Šaltnešio tiekimo sistemos vamzdynas varinis, izoliuojamas 9mm. storio šilumos

izoliacija.

4.Kondensato nuvedima nuo kondicionierių vidinių dalių žiūrėti projekto VN" dalyje.

ELEKTRINIS RADIATORIUS

ŽYMĖJIMAI:

PATALPOS TEMPERATŪRA

ŠILUMOS NUOSTOLIAI

 21°C

2018 W

OK-1

1,5kW

6,4x9,52

VĖS.

2,9kW

ŠALČIO POREIKIS

ŠALDYMO MAŠINOS NUMERIS

VĖSINIMO ĮRENGINIO GALIA

VAMZDŽIŲ DIAMETRAS, MM

VĖSINIMO VAMZDŽIAI

 21°C

417 W

 22°C

830 W

VĖS.

0,83kW

VĖS.

0,42kW
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Gamybos patalpa
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GR.250x200

293m³/h

GR.200x200

158m³/h

P-DVS 125

86m³/h

P-DVS 160

2x104m³/h

DVS 125

86m³/h

DVS 125

72m³/h
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d
1
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d
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d
1
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d
1
2
5

DVS 125

72m³/h

DVS 125

72m³/h

OŠ - 1, kanalinis ventil.: 230 V; 51 W;

0,4A, 144 m3/h, 200 Pa, svoris 12,3kg.,

su greičio reguliatoriumi

GR.200x200

144m³/h

OT-OŠ-1, rekuperatorius su rotaciniu

šilumokaičiu, elektriniu 1,0 kW oro

pašildytuvu,  M5/F7 klasės oro filtrais,

ventil.: 230 V; 2x0,165 kW; 7,3 A,

293/158 m3/h, 200 Pa, svoris 67kg.,

matmenys 700x330x1170

Atbulinės traukos sklendė

d125

UV EI45

2xd125

UV EI45

d160

Uždarymo - reguliavimo

sklendė Ø160 su el.

pavara

Uždarymo - reguliavimo

sklendė Ø125 su el.

pavara

d500

Apsauginės tinklelis oro šalinimui Ø250,

870m³/h, ap.alt.0,3m. virš grindų, 3vnt.

d250
d315

d250

OŠ - 2, stoginis ventil.: 400 V; 0,652kW; 1,1 A.

3916 m³/h, 300 Pa, 48kg. Ventiliatorius įsijungia

įjungus dujinį technologinį įrenginį ir nuo

drėgmės daviklių. Korpuso garso lygis 74dB(A).

R.GR. 825x325

653m³/h

R.GR. 825x325

653m³/h

Sklendė su el. pavara ON/OFF

atidaroma įjungus sistemą OŠ-2

3vnt.

GR.500-450, apačios alt. >kaip 5,0m.

nuo žemės pav., 1305m³/h, Fgr.=0,18m²,

2vnt.

GR.500-450, apačios alt.

>kaip 5,0m. nuo žemės pav.,

1305m³/h, Fgr.=0,18m²

Apsauginės tinklelis oro

tiekimui Ø315, 1305m³/h

Apsauginės tinklelis oro

tiekimui Ø315, 1305m³/h,

2vnt.

d500

Apsauginės tinklelis oro šalinimui Ø250,

870m³/h, ap.alt.0,3m. virš grindų, 3vnt.

d250
d315

d250

OŠ - 3, stoginis ventil.: 400 V; 0,652kW; 1,1 A.

3916 m³/h, 300 Pa, 48kg. Ventiliatorius įsijungia

įjungus dujinį technologinį įrenginį ir nuo

drėgmės daviklių. Korpuso garso lygis 74dB(A).

R.GR. 825x325

653m³/h

R.GR. 825x325

653m³/h

d
4
0
0

d
4
0
0

Sklendė su el. pavara ON/OFF

atidaroma įjungus sistemą OŠ-3

3vnt.
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AUKŠTO PLANAS SU VĖDINIMU, M1:100.

GR.500-450, apačios alt.

>kaip 5,0m. nuo žemės pav.,

1305m³/h, Fgr.=0,18m²

GR.500-450, apačios alt. >kaip 5,0m.

nuo žemės pav., 1305m³/h, Fgr.=0,18m²,

2vnt.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS TARŠOS 
PREVENCIJOS DEPARTAMENTO 2021-02-05 RAŠTAS 
NR. (30.3)-A4E-1473 „DĖL FONINIO APLINKOS ORO 
UŽTERŠTUMO DUOMENŲ“ IR METEOROLOGINIŲ 

DUOMENŲ ĮSIGIJIMĄ PATVIRTINANTYS 
DOKUMENTAI 

  



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 „Ekosistema“,

El. p. info@ekosistema.lt.

2021-02- Nr. (30.3)-A4E-

     

Į

Į 2021-02-01 Nr. 21-019

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenis, kurie bus naudojami atliekant UAB „Deigama“, Piliakalnio g. 25A, Krucių k., Mažeikių 

r., oro teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimą.

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų 

teršalų (lakiųjų organinių junginių, kietųjų dalelių, azoto oksidų, anglies monoksido, sieros 

dioksido) sklaidos modeliavimą, turi būti naudojamos apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį 

aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, 

turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų 

vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų 

įforminimo tvarka3. Taip pat papildomai turi būti įskaitomos santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų 

vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto 

svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Planuojamos 

ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl 

PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) 

pateiktų į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenų iki 2 km spinduliu 

apie Jūsų prašyme nurodytą ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, 

nėra.

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 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“.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Šį atsakymą turite teisę apskųsti4.

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 

išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys, 3 lapai.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento             Loreta Jovaišienė

Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja 

Jurgita Ivanauskienė, tel. 8 616 22392, el. p. jurgita.ivanauskiene@aaa.am.lt

4 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.
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Greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys

UAB „Ekostra“
Piliakalnio g. 9, Krucių k., Mažeikių r.

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 
paėmimo (matavimo) vietoje

koordinatės
pavadinimas Nr.

X Y

aukštis, 
m

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto 
greitis, 

m/s

temperatūra, 
oC

tūrio 
debitas, 
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
kaminas 010 6240408,0 396065,0 12,0 0,6 17,2 64 3,938 305
kaminas 011 6240409,0 396068,0 12,0 0,6 16,9 63 3,880 305

neorganizuotas 608 6240438,0 396057,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 305
neorganizuotas 609 6240443,0 396044,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 90
neorganizuotas 610 6240452,0 396056,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks.
metinė, 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

030316 pjuvenų 
džiovinimas

Džiovinimo 
būgnas 010 anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,96008 1,34719 1,054

    azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,10554 0,14492 0,116
    kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,36505 0,46626 0,401
    sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00394 0,01181 0,004

030316 pjuvenų 
džiovinimas

Džiovinimo 
būgnas 011 anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,94595 1,25751 1,039

    azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,10398 0,14278 0,114
    kietosios dalelės (B) 6486 g/s 0,38257 0,47840 0,420
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    sieros dioksidas (B) 5897 g/s 0,00388 0,01164 0,004
        

040617 608 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01535 0,01535 0,017

 

Pjuvenų 
perkrovimas

Džiovinimo 
linijos 

primėmio 
bunkeris        

        
040617 609 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00294 0,00294 0,001

 

Pjuvenų 
perkrovimas

pakuros-
krosnies 

priėmimo 
bunkeris        

        
040617 610 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00572 0,04902 0,181

 

Pjuvenų 
sandėliavimas

pjuvenų 
sandėliavimo 

aikštelė                              
(100 m2)        

UAB „Bio wood“
Piliakalnio g. 9, Krucių k., Mažeikių r.

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
LKS-94

aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė,
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kaminas 001 x:6240403;
y:396064 14,8 0,6 18,45 63 4,181 3096

Kaminas 002 x:6240405;
y:396069 14,8 0,6 19,49 64 4,396 3096

Ortakis 003 x:6240421;
y:396055 8,0 0,6 8,63 11 0,737 3096

Ortakis 004 x:6240448;
y:396090 8,0 0,6 8,58 19 0,713 3096

Pjuvenų talpa 601 x:6240438;
y:396053 10,0 0,5 5,0 0 0,983 3096
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2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydisVeiklos 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba Nr. Pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks.

metinė,
t/m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (B) 5917 1,40064 1,73512 15,611

Azoto oksidai (B) 5872 0,63551 0,75258 7,083
Sieros dioksidas (B) 5897 0 0 0,000

1202 Pjuvenų džovinimas Kaminas 001

Kietosios dalelės (B) 6486

g/s

0,50256 0,50966 5,601
Anglies monoksidas (B) 5917 1,78038 3,53878 19,843

Azoto oksidai (B) 5872 0,45718 0,52312 5,096
Sieros dioksidas (B) 5897 0 0 0,000

1202 Pjuvenų džiovinimas Kaminas 002

Kietosios dalelės (B) 6486

g/s

0,41894 0,42158 4,669
1202 Granulių gamybos linija Ortakis 003 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,07982 0,08107 0,890
1202 Granulių gamybos linija Ortakis 004 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,07800 0,07836 0,869

1201 Pjuvenų pakrovimas ir 
sandėliavimas Pjuvenų talpa 601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,09528 0,09528 1,062

1815,7

1306,2
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                Santykinai švarių kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės koncentracijos 

 
Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės 

Vidutinės metinės vertės nustatytos pagal 2019 m. nuolatinius matavimus Lietuvos oro kokybės tyrimų stotyse: 
• Kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5) Aukštaitijos ir Žemaitijos IMS duomenys, Vilniaus Lazdynų ir N. Akmenės foninių 
oro kokybės tyrimų stočių duomenys;  
• Azoto dioksidas (NO2) ir azoto oksidai (NOx) Dzūkijos ir Žemaitijos IMS duomenys; 
• Sieros dioksidas (SO2) pagal mažiausią Lietuvos automatinėse stotyse išmatuotą koncentraciją;  
• Anglies monoksido (CO) sauso neužteršto troposferos oro koncentracija, pagal mokslinę publikaciją „Atmosferos 
chemija“ (S. Armalis, 2009);   
• Ozonas (O3) Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos IMS duomenys ir Vilniaus Lazdynų OKTS duomenys.  

IMS – integruoto monitoringo stotis 
 

                          Teršalo pavadinimas  
                           konc. matavimo vienetai 

 
         2019 m.   Regionas 

 

KD10 
μg/m3  

KD2,5 
μg/m3 

NO2 
μg/m3 

NOx 
μg/m3 

SO2 
μg/m3 

 
 

CO 
mg/m3 

 

O3 
 

μg/m3 ppb 

 

ALYTAUS 
 

10,3 7,2 3,7 7,7 2,8 
 

0,19 49,8 24,9 

 

KAUNO 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

KLAIPĖDOS 
 

12,1 8,1 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

MARIJAMPOLĖS 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

PANEVĖŽIO 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

ŠIAULIŲ 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

UTENOS 
 

10,3 7,2 3,3 5,6 2,8 
 

0,19 53,0 26,5 

 

VILNIAUS 
 

13,8 9,7 3,7 7,7 2,8 
 

0,19 52,8 26,4 

 © Aplinkos apsaugos agentūra, 2020  

0,009 OUe 0,002 OUe













 

7 PRIEDAS 

TRANSPORTO TERŠALŲ SKAIČIUOTĖ 

  



Objekto eksploatacijos metu maksimalaus automobilių srauto per parą išmetamų teršalų skaičiuotė (kg/100km/parą)
1 lentelė

Transporto priemonių grupė, kiekis Kuro kiekis Viso benzino, Viso dyzelino, Viso susk. dujų Wco WCH WNO2 WSO2 WKD*
Litrai/100 km kg/100 km kg/100 km kg/100 km

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) 32 24,320 13,848 2,754 0,792 0,024 0,000
Lengvieji automobiliai (6 vnt./parą) 36 30,384 5,925 1,979 0,846 0,030 0,157
Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) 22 11,374 6,477 1,288 0,370 0,000 0,000

Krovininiai automobiliai (2 vnt./parą) 70 59,080 14,666 4,001 1,664 0,059 0,234
Iš viso kg/100 km: 24,320 89,464 11,374 40,9 10,0 3,7 0,1 0,4

Teršiančios medžiagos "k" kiekis sudegus "i" rūšies degalams apskaičiuojamas:
W(k,i) = m(k,i)*Q(i)*K1(k,i)*K2(k,i)*K3(k,i)

1. K1 - koeficientas, įvertinantis variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui 2 lentelė
Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.
Degalų sąnaudų rodikliai

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) B 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000
Lengvieji automobiliai (6 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) SND 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000

Krovininiai automobiliai (2 vnt./parą) DK 1,273 1,040 1,011 1,000 0,769

2. K2 - automobilių amžiaus įtaka teršalų kiekiui 3 lentelė
Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) B 1,430 1,400 1,100 1,000 0,000
Lengvieji automobiliai (6 vnt./parą) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200
Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) SND 1,430 1,400 1,100 1,000 0,000

Krovininiai automobiliai (2 vnt./parą) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200

3. K3 - mašinų konstrukcijos tobulumo įtaka teršalų kiekiui 4 lentelė
Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Lengvieji automobiliai (4 vnt./parą) B 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Lengvieji automobiliai (6 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Lengvieji automobiliai (2 vnt./parą) SND 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Krovininiai automobiliai (2 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4. m k,i - lyginamoji vidaus degimo variklių tarša sudegus "i" rūšies degalui, kg/t 5 lentelė
Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.
Benzinas 398,2 80,9 29,6 1,0 0,0
Dyzelinis kuras 130,0 40,7 31,3 1,0 4,3
Suskystintos naftos dujos 398,2 80,9 29,6 0,0 0,0

Literatūra: "Teršalų emisijos į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais apskaičiavimo metodika", 1993, 3-22 pusl. 

*- Perskaičiavimas iš bendro KD kiekio į KD10 ir KD2,5:
KD 10 0,274 kg/100 km
KD2,5 0,137 kg/100 km



 

8 PRIEDAS 

ORO TERŠALŲ SKLAIDOS APLINKOS ORE 

ŽEMĖLAPIAI 

  





































 

9 PRIEDAS 

KVAPŲ SKLAIDOS APLINKOS ORE ŽEMĖLAPIAI 

  







 

10 PRIEDAS 

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ 
PILIAKALNIO G. 25, KRUCIŲ K., TIRKŠLIŲ SEN., 

MAŽEIKIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTINIŲ 
PASIŪLYMŲ IŠTRAUKA 

  



UAB "Stator i s " 

Jmones kodas 167332046 

Adresas: Laisves g. 9, Mazeikiai 

Tel. (8-443) 25995 

P R O J E K T A V I M O B 117 R A 

PROJEKTO NR. 201915-PP 

PROJEKTO PAVADINIMAS SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO NR. 1 IR NR. 2 PILIAKALNIO G. 25, 

KRUCIU K., TIRKSLIO SEN.. MAZEIKIU R. SAV., STATYBOS PROJEKTINIAI 

PASIULYMAI; 

STATINIO ADRESAS PILIAKALNIO G. 25, KRUCIU K., TIRKSLiU SEN., MAZEIKIU R. SAV . 
(SKLYPO KAD. NR. 6160/0011:232) 

STATYBOS RUSIS NAUJA STATYBA 

NAUDOJIMO PASKIRTIS SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS (7.9.) 

KATEGORIJA NEYPATINGIEJI STATINIAI 

PROJEKTO ETAPAS PP 

DALYS PROJEKTINIAI PASIULYMAI (PP) 

LAIDA 0 

\'x\ 
jp> 

a 

OIREKTORIUS M. VEINSREIDERIS 

PROJEKTO VADOVAS L. VAITKIENE KVAL. DOKUMENTO NR. 37837 

STATYTOJAS S. L. 
(projektui pritariul 

S. L. 

Mazeikiai 2019 m 



AISKINAMASIS RASTAS 

Statytojas: 
S. L 

Objektas: 
Sandeliavimo paskirties pastatq Nr. 1 ir Nr. 2 Piliakalnio g. 25, Kruci'14 k., Tirksliq sen., Mazeikiq r. sav. 

statybos projektiniai pasiulymai; 

Sklypo, kuriame numatoma statyti sandelius, paskirtis - kita; naudojimo budas - pramones ir sandeliavimo 
objektq teritorijos. Zemes sklypo savininkai - G.-A. L. ir S. L. Sklypas yra suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus. [vaziavimai i sklypo yra is Piliakalnio gatves. 

Sklypo techniniai rodikliai: 
• Sklypo plotas - 1,2090 ha; 
• Zemes ukio naudmenq plotas - 0,9271 ha; 
• Uzstatyta teritorija - 0,2819 ha. 

Zemes sklypui yra nustatytos specialiosios zemes naudojimo s^lygos: 
• Dirvozemio apsauga - 0,9271 ha; 
• Elektros linijq apsaugos zonos - 0,5911 ha; 
• Zemes sklypai, kuriuose irengtos valstybei priklausancios melioracijos sistemos bei irenginiai - 1,209 

ha; 

• Keliq apsaugos zonos - 0,0455 ha. 

Servitutai: nenustatyti. 

Projektuojami sandeliai Nr. 1 ir Nr. 2 statomi siaurineje zemes sklypo dalyje. Pastatq isoriniai 
ismatavimai plane 41,10 x 15,10 m (sandelis Nr. 1) ir 25,35 x 26,10 m(sandelis Nr. 2). Kiekvienas sandelis 
projektuojamas vieno auksto ir susideda is aukstesnes pastato dalies su dvislaiciu stogu ir zemesnes pastato 
dalies su vienslaiciu stogu. Vandens nuvedimas nuo stogo - isorinis. Pastatai projektuojami kaip vienos 
erdves patalpos ir numatomi naudoti kaip salti sandeliai su apsiltintomis atitvarinemis konstrukcijomis. 

Pamatai - gr^zininiai-poliniai, gelzbetoniniai; kolonos, sijos - staciakampiq vamzdiniq aliuminijaus 
profiliq; statramsciai, ilginiai - metaliniq staciakampiti ir apvaliq vamzdiniq profiliq. Sienos -
daugiasluoksnes plokstes 50 mm storio; stogas - tentinis dvigubas bei profiliuotos skardos; grindys betonines 
ir medines; langai - su stiklo paketais; dalis langq varstomi; durys slankiojancios ir varstomos. Fasadq spalva 
- pilka; stogo tentq spalva - smelio spalvos, profiliuotos skardos spalva - pilka. 

Projektuojamq pastatq duomenys: 
Sandelis Nr. 1 

• Statinio rusis - nauja statyba; 
• Statinio paskirtis - sandeliavimo paskirties pastatai (7.9.); 
• Statinio kategorija - neypatingas statinys. 

Techniniai rodikliai: 
• Uzstatymo plotas - 620,61 m2; 
• Bendrasis plotas -615,00 m2; 
• Pagrindinis plotas -615,00 m 2 ; 
• Pagalbinis plotas - — 
• Statybinis tun's - 2825,00 m3; 

\ \ ^ y ^ ' 0 2019-03 Projektiniai pasiulymai visuomenes supazindinimui 

Laida Isleidimo data Laidos statusas ir isleidimo priezastis (jei taikoma) 

Kval. 
dok. 
Nr. ' STAT0R.IS 

P R O ) E K I A V 1 M O B 1 V R A  S yrfs 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Sandeliavimo paskirties pastatq Nr. 1 ir Nr. 2 Piliakalnio g. 25, 
Kruciu k., Tirksliq sen., Mazeikiq r. sav. statybos projektiniai 
pasiulymai 

37837 PV L. Vaitkiene STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Aiskinamasis rastas 
Laida STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Aiskinamasis rastas 

KALBOS TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS/U2SAKOVAS 

S. L. 

DOKUMENTO 2YMUO 

201915-XX-PP-AR-OO 

Lapas Lapi* KALBOS TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS/U2SAKOVAS 

S. L. 

DOKUMENTO 2YMUO 

201915-XX-PP-AR-OO 1 2 



Sandelis Nr. 2 
Statinio rusis - nauja statyba; 
Statinio paskirtis - sandeliavimo paskirties pastatai (7.9.; 
Statinio kategorija - neypatingas statinys. 

Techniniai rodikliai: 
Uzstatymo plotas - 661,64 m2; 

- 656,50 m2; 
- 656,50 m 2 ; 

Bendrasis plotas 
Pagrindinis plotas 
Pagalbinis plotas 
Statybinis turis - 3328,00 m3 

PRISIJUNGIMAS PRIE INZINERINiy TINKLIJ: 
Elektros tiekimas - is salia esancios AB „ESO" komercines apskaitos spintos KAS-1853. 
Vandens tiekimas - nera poreikio. 
Buitines nuotekos - nera poreikio. 
Sildymas - nera poreikio. 

AUTOMOBILiy PARKAVIMAS: 
Sklypo viduje projektuojamoje aiksteleje. 

PV L. Vaitkiene 

201915-XX-PP-AR-00 
Lapas Lapn Laida 

201915-XX-PP-AR-00 
2 2 0 



SITUACIJOS SCHEMA 

6160/0011:232 

0 2019-03 Projektiniai pasiulymai visuomenes supazindinimui 

Laida Isleidimo data Laidos s t a tu sa s ir isleidimo pr iezast i s (jei taikoma) 

Kval. 
dokumento 

Nr. 

VM STAT0RIS 
P R.OJ E K T A V I M O B I V P . A S A 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Sandelig Nr. 1 ir Nr. 2 Piliakalnio g. 25, Krucig k., T i rks l ig sen., 

Mazeikiy r. sav. naujos s ta tybos projektiniai pasiulymai 

37837 PV L Vaitkiene /y STATINIO NR IR PAVADINIMAS 

Situacijos schema 

La ida STATINIO NR IR PAVADINIMAS 

Situacijos schema 0 
Projektavo M. Veinsreideris 

STATINIO NR IR PAVADINIMAS 

Situacijos schema 0 

KALBOS TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS/UZSAKOVAS f 

S. L 

DOKUMENTO ZYMUO 

201915-00-PP-SP.B-0{ 

Lapas 

1 

Lapn 

1 
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VEIKLOS TRIUKŠMO ŠALTINIŲ SCHEMA IR 
TRIUKŠMO LYGIO MODELIAVIMO REZULTATAI 
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LR SAM 2013-12-04 RAŠTO „DĖL PSICHOGENINIŲ 
VEIKSNIŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 
ĮVERTINIMO“ NR. (10.2.2.3-192)10-10232 KOPIJA 
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BRĖŽINYS SU NURODYTOMIS SANITARINĖS 
APSAUGOS ZONOS RIBOMIS 
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