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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Veiklos organizatorius UAB „Egersund Net“ 
adresas Pramonės g. 5I, Tauragė, LT-72359 Tauragės r. sav. 
telefonas, faksas tel.: (8 446) 72 260, faks.: (8 446) 62 109 
el. paštas post@egersund-net.no 
Kontaktinis asmuo Anders Myklebust 

 

Veiklos organizatorius UAB „NOFIR“ 
adresas Pramonės g. 5I, Tauragė, LT-72359 Tauragės r. sav. 
telefonas, faksas tel.: (8 614)  98 115 
el. paštas rima@nofir.no 
Kontaktinis asmuo Projektų vadovas Europoje Rima Samoškienė 

2.INFORMACIJA APIE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI ATASKAITOS 
RENGĖJĄ 

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 

3.ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 
3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas, veiklos rūšis 
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 

UAB ‚Egersund Net“ 
C     APDIRBAMOJI GAMYBA 
 22    Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 
  22.2   Plastikinių gaminių gamyba 
   22.29  Kitų plastikinių gaminių gamyba 

UAB ‚NOFIR“ 

E    
 VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ 

TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS 
 38    Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas 
  38.2   Atliekų tvarkymas ir šalinimas 
   38.21  Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 
   38.22  Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos 
medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
UAB „Egersund Net“ vykdo tinklų žvejybos pramonei gamybą. Žvejybiniai tinklai gaminami iš 
atsivežamos išaustos tinklo medžiagos (1 200 t/m.). Prie tinklų tvirtinamos virvės (870 t/m.) ir įvairūs 
priedai (plūdės, švininiai svareliai, plastikiniai ir metaliniai žiedai, polivnilchlorido žarnos; metinis 
keikis 210 t/m.). Pagaminti tinklai (2 270 t/m.) eksportuojami į Norvegiją.  
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Patalpų ir teritorijos apšvietimui bei technologinės įrangos darbui naudojama elektros energija. 
Administracinių patalpų šildymui įrengtas dyzelinis katilas (20 kW), dyzelinio kuro sąnaudos yra 
5 m3/m. Šiluma gamybinių patalpų (tiek UAB „Egersund Net“, tiek UAB „NOFIR“) šildymui 
gaminama UAB „Egersund Net“ katilinėje. Joje sunaudojamų suskystintų dujų sąnaudos yra 75 t/m. 
Kiti energijos ištekliai veiklos metu nenaudojami. 

Dyzelinis kuras saugomas 1 m3 plastikinėje uždaroje talpoje. Jis priskiriamas pavojingoms 
medžiagoms, PVSV ataskaitoje pateikti duomenys apie jo pavojingumą. Cheminė medžiaga 
saugoma, naudojama ir darbuotojai apmokomi kaip su ja dirbti vadovaujantis medžiagų saugos 
duomenų lapais.  

Bendrovės vykdomos veiklos metu gamtos ištekliai (vanduo, žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir 
kt.) nenaudojami. 

UAB „Egersund Net“ dirba daugiau nei 300 darbuotojų, kurių dalis (30-50; priklausomai nuo darbo 
apimčių) teikia paslaugas UAB „NOFIR“. 

UAB „NOFIR” yra atliekų tvarkytoja, vykdanti pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymą: ardo, 
rūšiuoja (atskiria atliekas ir tinkamas naudojimui gaminius/prekes) žvejybos ir žuvų pramonės 
tinklus, plastikines dalis. Dalis pavojingų atliekų plaunama plovimo kameroje. Iš žuvų fermų 
vamzdžių ir konstrukcijos smulkinamos specialiame įrenginyje. 

Bendras metinis apdorojamų atliekų kiekis – 10 000 t/m. Žvejybinių tinklų plovimo įrenginių 
našumas – 6 t/d. PE vamzdžių ir konstrukcijų smulkinimo įrenginio našumas 0,7 t/d. 

Išrūšiuotų atliekų ir produktų pakavimui naudojami mediniai padėklai. 

Plaunant užterštus tinklus susidarysiančių nuotekų valymui bus naudojamai absorbento (molio) 
milteliai, magnetitas MagnaChem 50 (2 t/m.) ir polimeras Poly Separ AM322 (5 t/m.). Pastaroji 
medžiaga priskiriama pavojingoms, PVSV ataskaitoje pateikti duomenys apie pavojingumą. 
Cheminė medžiaga saugoma, naudojama ir darbuotojai apmokomi kaip su ja dirbti vadovaujantis 
medžiagų saugos duomenų lapais. 

Patalpų ir teritorijos apšvietimui bei technologinės įrangos darbui naudojama elektros energija. 
Šiluma patalpų šildymui ir išplautų tinklų džiovinimui gaminama UAB „Egersund Net“ katilinėje, 
kūrenamoje suskystintomis dujomis. Kiti energijos išteklių veiklos metu nenaudojami. 

Užterštų tinklų plovimui naudojamas vanduo (tiekiamas iš miesto tinklų), metinės jo sąnaudos yra 
260 m3/m. Kiti gamtos ištekliai (žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt.) šios veiklos metu 
nenaudojami. 

UAB „NOFIR“ šiuo metu dirba 5 darbuotojai, kurie atlieka administracinį darbą. Atliekų tvarkymui 
perkamos paslaugos iš UAB „Egersund Net“ – gamyboje dirba 30-50 darbuotojų (pagal tvarkomų 
atliekų apimtis). Gamybos veikla vykdoma darbo dienomis 06.00-23.00 val. 

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

UAB „Egersund Net“ įmonėje yra gaminami gaubiamieji tinklai žuvų auginimo fermoms. Žaliavos 
atvežamos sunkvežimiais, iškraunamos ir transportuojamos autokrautuvais. 

Tinklas gaminamas iš atsivežto tinklo audinio, kuris kabinamas ant specialių laikiklių, audinys 
ištempiamas ilgomis juostomis. Medžiaga supjaustoma, susiuvama siuvimo mašinomis (2-4 vnt.) 
arba rankomis, prisiūnamos virvės, žiedai, pritvirtinamos plastikinės kilpos, plūdės ir švino svareliai. 
Visi darbai gali būti atliekami vienu metu, darbuotojams dirbant prie atskirų tinklo juostų atkarpų. 
Stacionarių darbo vietų gamybos patalpose nėra. 

Veiklos metu susidaro įvairios pakuočių atliekos ir mišrios buitinės atliekos. 

Gamyboje vanduo nenaudojamas, todėl gamybinės nuotekos nesusidaro. Darbuotojų buitinės 
veiklos metu susidaro 160 m3/mėn. arba 1920 m3/m. buitinių nuotekų. 
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Į UAB „NOFIR“ nepavojingos žvejybinių tinklų atliekos vežamos tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Į 
bendrovę atvežami išplauti (pašalinamos žolės ir druskos), dezinfekuoti ir patikrinti tinklai. Bendrovė 
taip pat tvarko pavojingas atliekas (divario oksidu užterštus tinklus) bei nepavojingus PE vamzdžius 
ir konstrukcijas. Šios atliekos vežamos iš Norvegijos žuvininkystės įmonių. 

UAB „NOFIR“ vykdomi sekantys tinklų atliekų tvarkymo etapai: 

- Atliekų priėmimas ir svėrimas.  

- Atliekų patikra. 

- Atliekos iš autotransporto iškraunamos: pastato viduje – kėlimo blokais, lauko aikštelėje – 
autokrautuvais. Iškrautos nepavojingos atliekos gali būti laikomos tiek pastato viduje, tiek 
lauko aikštelėje. Pavojingos atliekos iškraunamos ir laikomos tik pastato viduje. 

- Nepavojingų atliekų tvarkymas. Atliekos ardomos naudojant peilius ir rūšiuojamos, 
presuojamos. Žuvų fermų pašarų tiekimo vamzdžius ir tinklus laikančių konstrukcijų 
smulkinimui įrengtas specialus smulkintuvas Shredder 1200. 

- Pavojingų atliekų tvarkymas. Pavojingos atliekos (divario oksidu apdoroti tinklai), kurių 
užterštumas impregnatu bus mažesnis nei 25 %, bus ardomos, rūšiuojamos ir perduodamos 
perdirbimui kitiems atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos, kurių užterštumas impregnatu 
viršys 25 %, bus ardomos, rūšiuojamos ir plaunamos. Tinklų plovimo apytakinio vandens 
pakartotiniam naudojimui įdiegta apytakinio vandens valymo sistema. 

- Atliekos ir produkcija išvežami sunkvežimiais, talpinančiais iki 22 t krovinio. Transportas 
atvyksta dienos metu (8.00-17.00 val.), maksimalus kiekis yra iki 5 sunkvežimių/dieną. 

UAB „NOFIR“ susidarančios atliekos: žuvų fermų tinklai padengti impregnatu, nuardomos virvės, 
plastikai ir guma, juodieji ir spalvotieji metalai, nuotekų dumblas ir mišrios komunalinės atliekos. 

Veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidaro. Darbuotojų buitinės veiklos metu susidaro 
40 m3/mėn. arba 480 m3/m. buitinių nuotekų. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Veiklos vykdymas neterminuotas. 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra vykdoma numatant keisti UAB „Egersund Net“ 
ir UAB „NOFIR“ gamybinių zonų išdėstymą veiklos teritorijoje. PŪV metu žemės sklypo paskirtis 
nekeičiama, teritorijų planavimo dokumentai nebus rengiami. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Šiuo metu veiklos teritorijoje (žemės sklypuose kad. Nr. 7755/0023:44 ir 7755/0023:48) veiklą vykdo 
UAB „Egersund Net“ (gamina žvejybos tinklus) ir UAB „NOFIR“ (tvarko žvejybos pramonės 
nepavojingas ir pavojingas atliekas). 2019-2020 m. numatoma įgyvendinti veiklų zonų pasiskirstymo 
teritorijoje pokyčius. Svarstomi trys galimi veiklų vystymo variantai: 

I. UAB „NOFIR“ veikla išplečiama viename iš UAB „Egersund Net“ gamybiniame pastate. 

II. Teritorijoje vykdoma tik UAB „NOFIR“ veikla, o UAB „Egersund Net“ veikla iškeliama į kitą 
vietą (vietos pasirinkimo ir galimo poveikio nustatymas neįeina į šios PVSV ataskaitos sudėtį). 

III. Teritorijoje vykdoma tik UAB „Egersund Net“ veikla, o UAB „NOFIR“ veikla iškeliama į kitą 
vietą (vietos pasirinkimo ir galimo poveikio nustatymas neįeina į šios PVSV ataskaitos sudėtį). 

Kadangi šiuo etapu veiklos vykdytojai nėra nusprendę kurį nagrinėjamos teritorijos vystymo variantą 
pasirinkti, todėl nagrinėjant galimą veiklos poveikį, bus nustatomas taršiausias variantas ir vertinamas 
poveikis jo pasirinkimo atveju. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Veikla vykdoma žemės sklypuose kad. Nr. 7755/0023:44 (Pramonės g. 5I, Tauragė) ir 7755/0023:48 
(Pramonės g. 5U, Tauragė), kurie nuosavybės teise priklauso UAB „Egersund Turtas“. UAB 
„NOFIR“ veiklą vykdo dvejuose nuomojamuose pastatuose (un. Nr. 7795-0008-9063 ir 7795- 0008-
9074) ir 1 ha ploto asfaltuotoje kiemo aikštelėje. Teritorija, kurioje vykdoma ir planuojama ūkinė 
veikla, išsidėsčiusi Tauragės miesto pietinėje dalyje, pramoniniame rajone. Veiklos teritoriją supa 
kitos paskirties žemės sklypai, kuriems nustatytas naudojimo būdas yra pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijų. Rytinę teritorijos dalį riboja Keramikos gatvė, netoli pietinės ribos (100 m atstumu) 
yra pramonės rajono geležinkelio atšaka. UAB „NOFIR“ teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės 
sklypų ribos ir naudojimo paskirtis pateikiama Kadastro žemėlapio ištraukoje (žr. 1 pav.). Iki 
artimiausio žemės sklypo, skirto mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, yra 194 m atstumas. 

PŪV žemės sklypas nepatenka į Tauragės vandenvietės, esančios 2,5 km atstumu, projektines 
apsaugos juostas. Vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymo Nr.V-586 
„Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 134- 
4878; aktuali redakcija) 22.2 punktu (ne metalo laužo ir atliekų perdirbimas) taikoma 500 m 
normatyvinė sanitarinė apsaugos zona (toliau - SAZ). 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija) 206 p., pavojingų atliekų 
surinkimo punktams taikoma 50 m dydžio SAZ. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymo Nr.V-586 „Dėl Sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali 
redakcija) 13.8 punktu (kitų plastikinių dirbinių gamyba) taikoma 300 m normatyvinė SAZ. 

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 „Egersund Net“ ir UAB „NOFIR“ veiklos vykdomos žemės sklypuose kad. Nr. 7755/0023:44 
ir 7755/0023:48 Tauragės k.v. 

Žemės sklypo kad. Nr. 7755/0023:44 plotas 1,2259 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės 
ir sandėliavimo objektų teritorijos. Veiklos žemės sklype nustatytos šios specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių 
apsaugos zonos (0,2495 ha); X. Suskystintų dujų įrenginių apsaugos zonos (0,0231 ha); IX. 
Dujotiekių apsaugos zonos (0,0606 ha); VI. Elektros linijų apsaugos zonos (0,1498 ha); I. Ryšių linijų 
apsaugos zonos (0,0101 ha); LI. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelė ir surinkimo punktai 
bei jų sanitarinės apsaugos zonos (0,3484 ha). Šiame žemės sklype registruoti statiniai: žvejybos 
tinklų gamybos įmonė (2 vnt.), sandėlis, molio masės paruošimo cechas. 

Žemės sklypo kad. Nr. 7755/0023:48 plotas 3,1586 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės 
ir sandėliavimo objektų teritorijos. Veiklos žemės sklype nustatytos šios specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių 
apsaugos zonos (0,5621 ha); IX. Dujotiekių apsaugos zonos (0,0468 ha); VI. Elektros linijų apsaugos 
zonos (0,3209 ha); I. Ryšių linijų apsaugos zonos (0,0262 ha); LI. Pavojingų atliekų laikinojo 
saugojimo aikštelė ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos (1,0470 ha). Šiame žemės 
sklype registruoti statiniai: dujų balionų sandėlis, gamybos paskirties pastatas, remonto dirbtuvės, 
gamybos cechas, stoginė, aikštelė, kiemo statiniai (kompresorinė, lauko tualetas), vandentiekio 
įvadas (2 vnt.), lietaus nuotekų tinklai, spaudiminiai nuotekų tinklai, buitinių nuotekų tinklai, nuotekų 
išvadas. 
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1 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 
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4.3. Vietovės infrastruktūra. 
Sklypuose, esančiuose Tauragės pramonės rajono ribose, yra visa veiklai vykdyti reikalinga 
infrastruktūra: vandentiekis, kanalizacija, elektros tinklai. Šilumą patalpoms ir technologiniams 
poreikiams (išplautų žvejybinių tinklų džiovinimui) tiekia UAB „Egersund Net“ iš teritorijoje 
eksploatuojamos suskystintų dujų katilinės. Administracinės patalpos šildomos dyzeliniu katilu. 

Visos veiklų metu susidarančios atliekos tolimesniam tvarkymui perduodamos registruotiems atliekų 
tvarkytojams. 

Įvažiavimai į teritoriją, automobilių statymo vietos PŪV metu nesikeis. Esamas transporto srautas: 
lengvųjų automobilių – 254 aut./parą, sunkiojo autotransporto – 20 aut./parą. 

4.4. Ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę veiklą, 
esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar 
kitas teritorijas, statinius, pastatus. 

Artimiausia gyvenamoji aplinka – vakarinėje pusėje, adresu Pramonės g. 5B, Tauragė, esantis žemės 
sklypas, skirtas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Nuo PŪV sklypų ribos iki šio žemės sklypo 
yra 190 m. Šiek tiek toliau (215 m atstumu), tik šiaurės rytine kryptimi, adresu Keramikos g. 4, 
Tauragė, taip pat yra žemės sklypas, skirtas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Nuo PŪV 
sklypų ribos iki šio žemės sklypo yra 210 m. 

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas – Tauragės Šv. Vilniaus kankinių Antano, Jono ir 
Eustafijaus cerkvė (Sandėlių g. 1, Tauragė). Atstumas iki šio objekto yra 1,02 km. Vadovaujantis 
Tauragės miesto bendrojo plano sprendiniais, netoli Gaurės ir Gedimino gatvių sankryžos yra 
numatyta visuomeninės paskirties teritorija. Nuo PŪV teritorijos iki minėtos visuomeninių objektų 
teritorijos, kuri šiuo metu neužstatyta) išlaikomas 0,73 km atstumas. Artimiausia rekreacinė teritorija 
– 1,78 km atstumu esantis Tauragės miesto parkas. 

Vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais bei TPDR ir TPDRIS duomenimis, kitų gyvenamųjų 
teritorijų, visuomeninės ir rekreacinės paskirties objektų PŪV teritorijos gretimybėje steigti 
nenumatoma. 

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 

Teršalų emisijos iš katilinių paskaičiuotos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-12-13 įsakyme 
Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; aktuali redakcija) 35. 
punkte nurodyta metodika. Į aplinkos orą išmetami teršalai: anglies monoksidas CO, azoto dioksidas 
NO2, sieros dioksidas SO2, kietosios dalelės KD10 ir KD2,5, angliavandeniliai. 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai; 
 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,5 (didelė urbanizuota teritorija); 
 Platuma lygi 55,2; 
 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
 Taršos sklaidos žingsnio dydis - 1x1 m. 
 Dėl nedidelių teršalų metinių emisijų objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius 

nevertintas, t.y., skaičiuota, kad šaltiniai veikia visus metus. 
 Foninių koncentracijų įvestis, nustatyta vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
prevencijos departamento 2018-10-30 raštu Nr. (30.3)-A4(e)-2003 „Dėl UAB „NOFIR“ foninio 
aplinkos oro užterštumo duomenų“. 
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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 2007-06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl LR aplinkos ministro 
ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro 
užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr.70-2688); 

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, su naujausiais pakeitimais).  

Modeliavimo sistema ADMS 5.2 atlikus teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, nustatyta, kad 
esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų 
koncentracijos objekto teritorijoje neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų 
dydžių ir neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. SAZ ribas galima formuoti jas 
sutapdinant su objekto veiklos teritorijos ribomis. 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus. 

UAB „Egersund Net“ vykdomos veiklos metu atsivežamos žaliavos nėra termiškai apdorojamos, 
vykdomų procesų metu kvapus galinčios skleisti medžiagos nenaudojamos.  

UAB „NOFIR“ vykdomos veiklos metu kvapus galinčios skleisti medžiagos nenaudojamos. UAB 
„NOFIR“ gamybinių nuotekų valymas pagrįstas cheminiais ir mechaniniais procesais, biologiniai 
procesai nenaudojami. Po nuotekų valymo susidarantis dumblas kaupiamas uždaroje patalpoje iš 
kurios kvapai į aplinką neišsiskiria. Kvapų emisijų nuotekų valymo metu nėra. 

Administracinių patalpų šildymui naudojamas buitinis dyzelinis katilas, kurio galingumas atitinka 
įprastų gyvenamųjų mažaaukščių namų šildymui naudojamų katilų galingumą. Iš šio katilo išskiriamų 
teršalų kiekiai yra nedideli, jie nedaro neigiamos įtakos kvapų aspektu. Veiklos poreikiams didžioji 
dalis reikalingos šilumos gaminama vietinėje katilinėje, kurui naudojant suskystintas dujas ir jų 
degimo metu kvapai neišskiriami.  

UAB „Egersund Net“ ir UAB „NOFIR“ ūkinės veiklos kvapų sukeliamo neigiamo poveikio 
gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedaro. Nagrinėjamo objekto SAZ ribos gali būti formuojamos jas 
sutapdinant su veiklų žemės sklypų ribomis. 

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

Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje vertinamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 
2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 
2011, Nr. 75-3638) reikalavimais, kur nurodoma, jog gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamo triukšmo, ekvivalentinis triukšmo lygis neturi viršyti: dieną (700 - 1900 val.) – 55 dB(A); 
vakare (1900 - 2200 val.) – 50 dB(A); naktį (2200 - 700 val.) – 45 dB(A). Maksimalus triukšmo lygis 
gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, neturi viršyti: dieną – 60 dB(A), 
vakare – 55 dB(A), naktį – 50 dB(A). 

Esamas foninis triukšmo lygis nustatytas atlikus akustinius matavimus ties veiklos teritorijos ribomis. 
Planuojamos veiklos teritorijoje identifikuoti šie stacionarūs padidinto triukšmo šaltiniai: pastatų 
viduje veikianti technologinė įranga ir autokrautuvai. Taip pat triukšmą skleis atvykstantis 
autotransportas. 

Nagrinėjamo objekto stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas 
naudojant CadnaA programinę įrangą. 
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Skaičiavimais nustatyta, kad UAB „Egersund Net“ ir UAB „NOFIR“ veikla dienos periodu žymiai 
įtakoja triukšmo lygį ties vakarine objekto teritorijos riba. Šioje vietoje triukšmą skleidžia lauke 
pastatytas PE vamzdžių smulkinimo įrenginys. Šia kryptimi įsikūrusios gamybos ir pramonės įmonės, 
jų aplinkoje taikoma darbo aplinkos ribinė vertė (87 dBA) ir jos viršijimas neprognozuojamas. Ties 
kitomis UAB „Egersund Net“ žemės sklypo ribomis PŪV įtaka vietovės triukšmo lygiui bus nedidelė: 
prognozuojamas suminis triukšmo lygio padidėjimas dėl kurio nebus viršijamos ribinės triukšmo 
vertės.Kitais paros periodais (vakaro ir nakties) nagrinėjamų bendrovių įtaka vietovės triukšmo lygiui 
yra nežymi. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, esančioje 194 m atstumu, triukšmo lygis dėl PŪV 
nepadidės. 

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 „Egersund Net“ ir UAB „NOFIR“ žemės sklypų ribomis. 

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB „Egersund Net“ ir UAB „NOFIR“ PŪV neigiamo poveikio kitiems visuomenės sveikatai įtaką 
darantiems veiksniams (vietovės darbo rinkai, vandens ir maisto kokybei, išsilavinimo galimybėms, 
bendravimui ir kitiems socialiniams veiksniams vietovės gyventojų demografijai, gyventojų būsto 
sąlygoms, saugai, susisiekimui, nelaimingų atsitikimų rizikai) nebus. Galima veiklos sąveika su kita 
PŪV nenumatoma.  

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nėra patvirtintų metodikų 
psichologinio poveikio vertinimui, todėl jų taikymas Ataskaitoje nėra privalomas ir plačiau 
nenagrinėjamas. 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

PŪV metu numatoma naudoti šias poveikį aplinkai mažinančias priemones: didžioji dalis gamybos 
įrangos išdėstoma gamybinio pastatų viduje; plastiko smulkinimo įrenginys bei žaliavų/produkcijos 
vežimo darbai vykdomi tik dienos metu; vykdoma nuolatinė gamyboje naudojamos technologinės 
įrangos techninė priežiūra; nuolat stebimas gamybos procesas ir prižiūrima, kad būtų laikomasi 
darbų saugos reikalavimų; rengiami darbuotojų mokymai; periodiškai atliekami rizikos veiksnių 
darbo vietose vertinimai; gamybinės patalpos šildomos ir šiluma technologinei įrangai gaminama 
naudojant suskystintas dujas; nuotekų valymo dumblas bus laikomas uždaroje patalpoje; gamybinės 
nuotekos bus valomos vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose; išvalytas vanduo pakartotinai 
naudojamas tinklų plovimui; gamybinės nuotekos nekanalizuojamos. 
 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

UAB „NOFIR“ pavojingų atliekų tvarkymo veiklą planuoja vykdyti žemės sklype, esančiame 
Pramonės g. 5I, Tauragėje. Vadovaujantis 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 
duomenimis, Tauragėje registruoti 24 389 gyventojai, besiribojančiame Paberžių kaime – 9 
gyventojai. 

Apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Tauragės rajono populiacijos rodikliai, kurie 
palyginami su bendrais LR rodikliais. PVSV ataskaitoje nagrinėti šie demografiniai rodikliai: 
gyventojų sudėtis pagal lytį, natūralus gyventojų prieaugis, standartizuoti mirtingumo rodikliai. 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

PVSV ataskaitoje apžvelgta Tauragės rajono ir LR gyventojų apsilankymų gydymo įstaigose, 
sergamumo kraujotakos, kvėpavimo, nervų sistemų ligomis, cukriniu diabetu, piktybiniais navikais 
pokyčiai pastarąjį dešimtmetį. 
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7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę žmones, nedarbingi žmonės. 
PVSV ataskaitoje nagrinėta gyventojų sudėtis pagal amžių, nedarbo lygis. 

7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 
pateiktas Ataskaitos santraukos 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose. 

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

UAB „Egersund Net“ ir UAB „NOFIR“ PŪV gali turėti įtakos aplinkos oro cheminės taršos 
padidėjimui bei dėl technologinės įrangos ir autotransporto priemonių eismo keliamo triukšmo. 

Įvertinus teršalų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų koncentraciją 
teritorijoje, galima teigti, kad poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje 
nėra. Atlikus esamo triukšmo lygio analizę bei PŪV triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo 
modeliavimą, nustatyta, kad triukšmo lygis už UAB „Egersund Net“ sklypų ribų neviršys ribinių 
lygių. Galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 
PAGRINDIMAS: 
LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 24 straipsnio 2 dalis nurodo, kad ūkinei 
veiklai, kuriai nustatomos SAZ, SAZ ribų dydžius nustato Vyriausybė. Įstatymo 3 dalis nurodo, kad 
PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar PŪV poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, 
atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti SAZ ribų 
dydžiai. 

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, nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; galiojanti 
redakcija) priedo 22.2 punktu, ne metalo laužo atliekų perdirbimui nustatomas 500 m SAZ dydis, o 
vadovaujantis 13.8 punktu (kitų plastikinių dirbinių gamyba) taikoma 300 m normatyvinė SAZ. 
Vadovaujantis LRV 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija) 206 p., pavojingų atliekų surinkimo 
punktams taikoma 50 m dydžio SAZ. 

Planuojamos ūkinės veiklos SAZ riba nustatoma poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 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 SAZ taisyklių 4.5 punktu ir taikant 
500 m SAZ, nagrinėjamo objekto normatyvinės SAZ plotas būtų 110,5870 ha. Ūkinė veikla 
planuojama taip, kad į formuojamos SAZ ribas nepatektų nė vienas gyvenamasis namas. 
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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 metodikas, pateiktas 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. 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. 

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 vykdomą ūkinę veiklą, technologiją, numatomus naudoti 
įrenginius ir panašiai. Turint teisingus pradinius duomenis, vertinant įmonės ūkinės veiklos poveikį 
visuomenės sveikatai netikslumų ir klaidų neturėtų būti. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 
Įvertinus UAB „Egersund Net“ ir UAB „NOFIR“ PŪV nustatyta, jog veikla neturės žymios įtakos 
aplinkos oro kokybei, triukšmo ir kitos taršos padidėjimui už objektų žemės sklypų ribų, todėl 
neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 
Ribinių taršos verčių izolinijos telpa PŪV žemės sklypų ribose. SAZ ribos formuojamos jas 
sutapdinant su bendrovių žemės sklypų ribomis (žiūr. 2 pav.). 

 
2 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 
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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 
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14. PVSV ATASKAITOS PRIEDŲ SĄRAŠAS: 
1 PRIEDAS. UAB „Ekosistema“ licencijos kopija. 
2 PRIEDAS. Atrankos išvada dėl žūklės pramonės atliekų tvarkymo, Pramonės g. 5I ir 5U, 

Tauragės m. poveikio aplinkai vertinimo ir NVSC 2019-04-10 sprendimas dėl 
planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. (7-11 14.3.4 E)BSV-17885. 

3 PRIEDAS. Žemės sklypų planai, VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašai ir nuomos sutartys. 

4 PRIEDAS. Detaliųjų planų pagrindiniai brėžiniai. 
4 PRIEDAS. Medžiagų saugos duomenų lapai. 
5 PRIEDAS. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2018-10-30 raštas Nr. 

(30.3)-A4(e)-2003 „Dėl UAB „NOFIR“ foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“. 
6 PRIEDAS. Taršos šaltinių išmetamų dujų rodiklių ir išmatuotų teršalų koncentracijų protokolas. 
7 PRIEDAS. Transporto teršalų skaičiuotė. 
8 PRIEDAS. Oro teršalų sklaidos aplinkos ore žemėlapiai. 
9 PRIEDAS. 2019-02-25 aplinkos triukšmo tyrimo protokolas Nr. F-AT-73/2019. 
10 PRIEDAS. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo duomenys. 
11 PRIEDAS. Triukšmo lygio modeliavimo rezultatai. 
12 PRIEDAS. LR SAM 2013-12-04 rašto „Dėl psichogeninių veiksnių poveikio visuomenės 

sveikatai įvertinimo“ Nr. (10.2.2.3-192)10-10232 kopija. 
13 PRIEDAS. Brėžinys su nurodytomis sanitarinės apsaugos zonos ribomis. 
14 PRIEDAS. Viešinimo dokumentai. 


