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UAB „Metmega“ planuojamai ūkinei veiklai (priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų gamyba, 
adresu P. Motiekaičio g. 10, Šiauliai) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita jau buvo 
parengta 2018 m. ir 2019-02-20 iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Šiaulių departamento raštu Nr. (6-11 14.3.4 E)2-8311 buvo gautas 
sprendimas, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. Atsižvelgiant į tai, kad 
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius nusprendė pakeisti planuojamą ūkinę veiklą, poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengimas, viešinimas ir derinimas vykdomas iš naujo. 
Esminiai planuojamos ūkinės veiklos pakeitimai: 1) didėja planuojamos ūkinės veiklos teritorija 
nuo 0,7194 ha iki 1,2118 ha ploto; 2) didėja veiklos vykdymui skirtų patalpų plotas nuo 2900 m2 iki 
3555 m2; 3) ilginamas įmonės darbo laikas; 4) atsiranda papildomas aplinkos taršos šaltinis dėl 
dažymo proceso. Visi kiti planuojamos ūkinės veiklos technologiniai procesai nesikeičia, išlieka tie 
patys kaip ankstesniame ataskaitos variante, numatomi gamybos pajėgumai nesikeičia. 

1.Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą) 

Veiklos organizatorius UAB „Metmega“ 
adresas Tilžės g. 68, Šiauliai LT-78157 Šiaulių m. sav. 
telefonas, faksas mob. telefonas: (8 698) 10 327; (8 610) 11 204 
el. paštas audrius@metmega.lt   
Kontaktinis asmuo Audrius Pažūsis 

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 aplinkos inž., Jonas Kaluzevičius 
Telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, tel./faks.: (8 46)  43 04 69 
El. paštas jonas@ekosistema.lt; info@ekosistema.lt 
UAB „Ekosistema“ licencijos, leidžiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, 
kopija pateikiama ataskaitos prieduose. 

3.Planuojamos ūkinės veiklos analizė 
UAB „Metmega“ PŪV pavadinimas – priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų gamyba. PŪV 
vieta numatoma žemės sklype adresu P. Motiekaičio g. 10, Šiauliuose, Šiaulių m. savivaldybės 
rytinėje dalyje esančioje Šiaulių pramoninio parko teritorijoje. 

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: 

UAB „Metmega“ žemės sklype kad. Nr. 2901/0016:217 (Šiaulių m. k.v.) naujai pastatytuose 
3555 m2 ploto pastatuose planuoja vykdyti priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų gamybą. 
Pagrindinės gamybos žaliavos - gamybai bus naudojami kituose fabrikuose pagaminti ir atsigabenti 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Poklasis Pavadinimas 

C     APDIRBAMOJI GAMYBA 

C 29 29.2 29.20  
Variklinių transporto priemonių kėbulų 
gamyba; priekabų ir puspriekabių 
gamyba 

C 29 29.3 29.32  
Variklinių transporto priemonių kitų 
dalių ir reikmenų gamyba 
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metalo profiliniai vamzdžiai, metalo lakštai, hidrauliniai cilindrai, važiuoklei skirtos ašys, pakabos 
ir ratai. Numatomas maksimalus PŪV pajėgumas: apie 200 vnt. per metus priekabų ir 
puspriekabių ir apie 50 vnt. per metus krautuvų priedų (griebtuvai, šakės, kaušai ir pan.). 

Veiklos metu darbuotojų buitinėms reikmėms bus naudojamas vanduo (apie 675 m3/m), elektros 
energija (apie 90 tūkst. kWh/m), gamtinės dujos (apie 309 tūkst. Nm3 dujų/m). Gamyboje 
suvirinimo metu bus naudojama suvirinimo viela (apie 9 t/m) ir apsauginės dujos (angliarūgštė) 
(apie 2600 m3/m). Metalo lakštų pjovimo plazminėmis metalo pjovimo staklėmis metu bus 
naudojamas suspaustas deguonis (apie 1000 m3/m). Pagamintos produkcijos dažymui moderniose 
dažymo-džiovinimo kamerose bus naudojami dažai (apie 11,14 t/m). 

Objekte dirbs apie 50 darbuotojų. Numatomas įmonės darbo laikas 6 darbo dienos (pirmadienį-
šeštadienį) per savaitę, veiklą vykdant ištisą parą, trimis pamainomis. Šventinėmis dienomis ir 
sekmadieniais nebus dirbama. 

Veiklai vykdyti skirti pastatai su privažiavimo keliais ir automobilių stovėjimo aikštele yra pastatyti 
Šiaulių miesto rytinėje dalyje esančioje Šiaulių pramoninio parko teritorijoje, žemės sklype kad. Nr. 
2901/0016:217, adresu P. Motiekaičio g. 10, Šiauliai. Didžiajame pastate (poz. Nr. I, 1 pav.) bus 
įrengtos gamybinės patalpos, skirtos priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų gamybai, 
gamybinėse patalpose bus išskirtos sandėliavimo zonos, skirtos atsivežtos žaliavos bei pagamintos 
produkcijos sandėliavimui. Mažajame pastate (poz. Nr. II, 1 pav.) bus įrengtos dvi modernios, 
uždaro tipo, pagamintos produkcijos dažymo-džiovinimo kameros, likusioje dalyje bus išskirtos 
medžiagų ir ptodukcijos sandėliavimo zonos. Didžiojo pastato pietinėje dalyje atskirai nuo 
gamybinių patalpų bus įrengtos administracinės, buitinės ir pagalbinės patalpos: persirengimo, 
poilsio kambariai, sanitariniai mazgai, administracijos kabinetai, inžinerinių įvadų patalpos, 
katilinė. 1 paveiksle pateikiamas pastatų išdėstymo planas žemės sklypo atžvilgiu. 

Gamybai skirtos žaliavos (metalo profiliniai vamzdžiai, metalo lakštai, važiuoklei skirtos ašys, 
ratai) į objektą bus atgabenamos sunkvežimiais, smulkesnės detalės ir medžiagos (hidrauliniai 
cilindrai, važiuoklei skirtos pakabos detalės ir kt.) į objektą bus atgabenamos nedideliais 
sunkvežimiais ar mikroautobusais. Žaliavas atgabenantis autotransportas žaliavas pristatys į 
gamybinių patalpų vidų, kur tiltinių kranų pagalba jos bus iškraunamos į sandėliavimo zonas. 
Krovos darbams bus naudojami 3 tiltiniai kranai: 2 vnt. 5 tonų keliamosios galios, 1 vnt. 10 tonų 
keliamosios galios. 

Gavus užsakymą, atsižvelgiant į gaminamo produkto specifikaciją ir detalius brėžinius, iš gamybai 
skirtos žaliavos, naudojant modernius metalo apdorojimo įrenginius ir stakles, bus gaminamos 
įvairių formų ir dydžių detalės (metalo ruošiniai), o iš jų galutinis produktas. 

Detali priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų gamybos linija pateikiama žemiau. 
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1 pav. Pastatų išdėstymo žemės sklypo atžvilgiu planas 
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Gaminių gamyba vyks vadovaujantis specialiomis vidinėmis instrukcijomis, apibrėžiančiomis 
gamybinės operacijos eigą, įrenginių priežiūrą, kokybės reikalavimus, įrašų pildymą, atliekų 
tvarkymą ir darbų saugą. Pagaminta produkcija (priekabos, puspriekabės) bus naudojama statybos, 
pramonės, žemės ūkio sektoriuose, kaip transportavimo priemonė krovinių pervežimui. Pagaminta 
produkcija (krautuvų priedai: griebtuvai, šakės, kaušai ir pan.) bus naudojama kaip priedai 
ekskavatoriams ir krautuvams. 2 paveiksle pateikiami numatomos gaminti produkcijos pavyzdžiai. 

 

2 pav. Numatoma gaminti produkcija 
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Planuojama veikla nesąlygos žymaus sunkiojo transporto priemonių eismo į teritoriją. Numatoma, 
kad per savaitę (8:00-17:00 val. laikotarpiu) gali atvykti/išvykti apie 10 vnt. sunkvežimių ir 
mikroautobusų žaliavos atvežimui ir produkcijos išvežimui. Kiek didesni bus darbuotojų lengvojo 
autotransporto srautai: 600-1400val. laikotarpiu apie 10 vnt.; 1400-2200 val. laikotarpiu apie 30 vnt.; 
2200-600 val. laikotarpiu apie 10 vnt. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė: 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius veiklą numato vykdyti Šiaulių m. savivaldybės rytinėje 
dalyje pramoninio parko teritorijoje esančiame žemės sklype kad. Nr. 2901/0016:217 Šiaulių m. 
k.v., adresu P. Motiekaičio g. 10, Šiauliai, kur naujai pastatytuose pastatuose numatoma vykdyti 
PŪV. Vietovės geografinė ir administracinė padėtis su pažymėta planuojamos ūkinės veiklos 
teritorija nurodyta 3 paveiksle. 

Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, paskirtis - pramonės ir sandėliavimo objektų bei 
komercinės paskirties objektų teritorijos. PŪV žemės sklypas iš vakarinės pusės ribojasi su 
pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirties objektų teritorijomis, iš pietinės pusės 
ribojasi su Petro Motiekaičio gatve, už kurios yra pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės 
paskirties objektų teritorijos, kuriose įsikūrusios pramonės įmonės ir tarp jų įsiterpęs Zoknių regbio 
stadionas, iš rytinės pusės ribojasi su pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirties 
objektų teritorijomis, iš šiaurinės pusės ribojasi su komercinės paskirties objektų teritorija ir laisvos 
valstybinės žemės fondo žeme, kurioje yra Erdvės gatvė, o už jos 30 m ir 51 m atstumu nuo PŪV 
objekto yra gyvenamoji aplinka (artimiausios sodybvietės). Gretimybėje esančių žemės sklypų ribos 
pažymėtos ir informacija apie juos pateikiama kadastro žemėlapio ištraukoje (žiūr. 4 pav.). 

 
3 pav. Vietovės geografinė ir administracinė padėtis 
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4 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka 

Vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu. Nagrinėjamoje teritorijoje nėra 
istorinę ar archeologinę reikšmę turinčių vertybių (archeologijos ir mitologinių objektų, įvykių 
vietų, monumentų, laidojimo vietų, urbanistikos, statinių ir jų kompleksų). Artimiausios 
nekilnojamosios kultūros vertybės - tai 220 m atstumu į vakarus nutolusi Zoknių dvaro arklidė (un. 
obj. kodas 20802), 420 m atstumu į vakarus nutolusios Vacbergų šeimos mauzoliejaus liekanos (un. 
obj. kodas 20803) bei 860 m atstumu į pietus nutolęs Zoknių aviacijos bazės angaras (un. obj. 
kodas 30648). 

Artimiausia saugoma teritorija yra „Natura 2000“ teritorijos priskirta teritorija – Rėkyvos pelkė 
(buveinių apsaugai svarbi teritorija), esanti pietų kryptimi maždaug 1,85 km atstumu nuo 
planuojamos ūkinės veiklos vietos. Gydymo įstaigų, mokyklų, darželių ar kitų visuomeninės 
paskirties objektų UAB „Metmega“ planuojamo objekto gretimybėse nėra. Objekto teritorija 
nepatenka į kitų vykdomų veiklų ar objektų sanitarinės apsaugos zonų ribas. Informacija apie 
sanitarinės apsaugos zonas ir kitus žemės naudojimų apribojimus pateikiama 5 paveiksle. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 43 
punktu (variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba, kai gamybinių patalpų 

plotas didesnis kaip 1000 m
2), planuojamai ūkinei veiklai yra nurodytas 100 metrų normatyvinės 

SAZ dydis. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsnio 5 punktu, 
SAZ dydis gali būti sumažintas PVSV proceso metu. 
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5 pav. Ištrauka iš specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio. 

Žemės sklype bus pilnai išvystyta visa PŪV reikalinga inžinerinė infrastruktūra pagal atitinkamų 
institucijų išduotas technines sąlygas: susisiekimas, elektros tinklai, dujotiekio tinklai, vandentiekio 
tinklai, nuotekų surinkimo tinklai. Patekimas į žemės sklypą numatomas per pietinę sklypo dalį, 
besiribojančią su P. Motiekaičio gatve, iš kurios patenkama į Radviliškio gatvę, o iš jos galimas 
patekimas į Dubijos gatvę ar Vilniaus gatvę (magistralinį kelią Nr. A9). Susisiekimas su objektu 
pavaizduotas 3 paveiksle. 

Artimiausia gyvenamoji aplinka (artimiausios esamos sodybvietės) yra šiaurės pusėje už laisvos 
valstybinės žemės fondo žemėje esančios Erdvės gatvės, 30 ir 51 metro atstumu nuo PŪV objekto. 
Objekto teritorijoje ar jo gretimybėse nėra visuomeninės ir rekreacinės paskirties urbanizuotų 
teritorijų, visuomeninės paskirties objektų, pastatų ar statinių. Teritorijos planas su nurodytomis 
esamomis artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis ir kitomis gretimybėmis pateiktas 
4 paveiksle. 

Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 
pateikiamais Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis, naujų gyvenamųjų, 
visuomeninių ar rekreacinių teritorijų steigimo teritorijų planavimo dokumentai PŪV teritorijos 
gretimybėse ar artimoje aplinkoje nerengiami. 

5. Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, tiesioginio ar 
netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas  

Aplinkos oras 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, dėl objektą aptarnausiančio autotransporto (sunkvežimiai, 
darbuotojų lengvieji automobiliai) su vidaus degimo varikliais, į aplinkos orą bus išmetami: anglies 
monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir angliavandeniliai (LOJ). Nors 
autotransporto srautas neturės žymios įtakos aplinkos oro kokybės pasikeitimui aplinkoje, tačiau į 
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aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimo skaičiavimus transporto eismo tarša įtraukta. Dėl pastato 
patalpų apšildymui numatomos įrengti dujinės katilinės, per dūmtraukį bus išmetami: anglies 
monoksidas ir azoto oksidai. Nuo plazminio metalo lakštų pjaustymo įrenginio į gamybinių patalpų 
orą pateks kietosios dalelės, mangano oksidai, anglies monoksidas ir azoto oksidai, kurie per bendrą 
oro šalinimo iš gamybinių patalpų sistemą bus išmetami į aplinkos orą. Metalo ruošinių, konstrukcijų 
suvirinimo metu į gamybinių patalpų orą pateks kietosios dalelės, mangano oksidai, chromo oksidai, 
geležies oksidai ir anglies monoksidas, kurie taip pat per bendrą oro šalinimo iš gamybinių patalpų 
sistemą bus išmetami į aplinkos orą. Dažymo-džiovinimo kamerose vykdant dažymo darbus išsiskirs 
dažų likučiai (kietosios dalelės - aerozoliai) ir nudažytų paviršių skleidžiami lakieji komponentai 
(įvairūs lakieji organiniai junginiai). Visi dažymo-džiovinimo kamerose susidarę teršalai su oro 
srautu bus ištraukiami, valomi aukštos kokybės oro filtravimo sistema, ir likę teršalų likučiai 
išmetami per ortakį į aplinkos orą. Kitų oro taršos šaltinių PŪV metu nebus. 

Su objekto veikla susijusio autotransporto išskiriamų teršalų emisijos į aplinkos orą suskaičiuotos 
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintą „Teršiančių medžiagų, išmetamų į 
atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką“. Teršalų išmetimas iš katilinės 
paskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymo Nr. 395 
„Dėl į atmosferą išmetamo 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, aktuali redakcija) 30.2 punkte nurodyta metodika - 
«Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 
производствами» pateikta metodika «Расчёт выбросов загрязняющих веществ при сжигании 
топлива в котлах производительностью до 30 т/ч». Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986 г. 
Teršalų išmetimas nuo plazminio metalo lakštų pjaustymo įrenginio ir suvirinimo pusautomačių 
paskaičiuotas vadovaujantis literatūroje («Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ различными производствами». Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986 г.) 
pateiktos metodikos 3.20 ir 3.18  lentelėse nurodytais teršalų emisijos rodikliais. Į aplinkos orą iš 
dažymo kamerų išmetamų teršalų (lakiųjų komponentų) kiekiai įvertinti pagal naudojamų cheminių 
medžiagų (dažų) sudėtį ir sunaudojamus kiekius. 

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių planuojamos ūkinės veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama 
kompiuterinė programinė įranga „ADMS 5.2“, kurią naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos 
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)). 
Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 

 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti meteorologiniai parametrai; 

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1 (užstatytos vietovės); 

 Platuma lygi 55,9; 

 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 

 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 

 Modelio erdvinė skiriamoji geba ~100 m; 

 Foninių koncentracijų įvestis; 

 Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko 
intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus, 
nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

 Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas 
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 
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patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis; 

 Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo laikas. 
Priimama, jog visi taršos šaltiniai dirba 8760 val. per metus. 

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai 
sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų, 
neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai nenumatomas. 

Užterštumo lygių skaičiavimo rezultatų skaitinės reikšmės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Teršalo pavadinimas 
Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke (su fonu) 

mg/m3 arba μg/m3 RV dalimis* 
1 2 3 

Kietosios dalelės KD10: 
Paros 
Kalendorinių metų 

 
22,177 μg/m3 
19,343 μg/m3 

 
0,444 
0,484 

Kietosios dalelės KD2,5 
Kalendorinių metų 

 
13,670 μg/m3 

 
0,547 

Anglies monoksidas 
8 valandų 

 
0,246 mg/m3 

 
0,025 

Azoto oksidai 
1 valandos 
kalendorinių metų 

 
51,197 μg/m3 
18,371 μg/m3 

 
0,256 
0,459 

Sieros dioksidas: 
1 valandos 
Paros 

 
3,704 μg/m3 
3,651 μg/m3 

 
0,011 
0,029 

Angliavandeniliai (LOJ) 
0,5 valandos 

 
0,043 mg/m3 

 
0,043 

Mangano oksidai (MnO) 
0,5 valandos 
Paros 

 
0,00053 mg/m3 
0,00045 mg/m3 

 
0,053 
0,45 

Chromo oksidai (CrO) 
0,5 valandos 

 
0,0000182 mg/m3 

 
0,00182 

Geležies oksidai (FeO) 
Paros 

 
0,01526 mg/m3 

 
0,382 

Ksilenas 
0,5 valandos 
Paros 

 
0,00791 mg/m3 
0,01221 mg/m3 

 
0,039 
0,061 

1-metoksipropanolis-2 
0,5 valandos 

0,00088 mg/m3 0,00176 

* - RV dalimis – modeliavimo būdu gauta maksimali teršalo koncentracija dalinta iš jo ribinės vertės; 

Kaip matyti iš sklaidos skaičiavimo rezultatų, kuriuose atsispindi maksimalios teršalų 
koncentracijos aplinkos ore, nei objekto teritorijoje, nei už jo ribų nebus viršijamos į aplinkos orą 
išskiriamų teršalų ribinės vertės, todėl sanitarinės apsaugos zonos ribas (aplinkos oro teršalų 
sklaidos atžvilgiu) būtų galima formuoti jas sutapdinant su objekto veiklos vietos ribomis. 

Kvapai 
Planuojamos ūkinės veiklos metu dažymo-džiovinimo kamerose vykdant dažymo ir džiovinimo 
darbus išsiskirs kvapą turinčios medžiagos. Kvapus gali skleisti dažuose esantys lakūs 
komponentai: angliavandeniliai (LOJ), ksilenas, 1-metoksipropanolis-2. Visos minėtos medžiagos 
iš dažymo-džiovinimo kamerų su oro srautu bus ištraukiamos vietine nutraukimo sistema, valomos 
aukštos kokybės oro filtravimo sistema su aktyvuotos anglies filtrais, o likę teršalų likučiai, galintys 
skleisti kvapus, per vieną ortakį bus išmetami į aplinkos orą. 
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Kvapų poveikis visuomenės sveikatai vertinamas ir cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės 
priimamos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakymu Nr. V-362 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 55-2162, aktuali redakcija), taip pat Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis bei 
užsienio literatūros šaltiniais. 
Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema „ADMS 5.2“. 
Skaičiavimai atlikti analogiškai kaip ir vertinant cheminę aplinkos oro taršą. Kvapo sklaidos 
modeliavimo metu nustatyta, kad maksimali valandos kvapų koncentracija, esant nepalankiausioms 
kvapų sklaidai oro sąlygoms, sieks vos 0,012 OUE/m3 ir nei PŪV žemės sklypo teritorijoje, nei už 
sklypo ribų ar artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje kvapų koncentracija nesieks 1 OUE/m3 (kvapo 
jutimo slenksčio vertė). Vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais galima teigti, kad nei PŪV 
žemės sklypo teritorijoje, nei už jo 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. Kvapų sklaidos atžvilgiu planuojamo objekto SAZ ribos 
gali būti formuojamos jas sutapdinant su žemės sklypo ribomis. 

Triukšmas 

UAB „Metmega“ planuojamos ūkinės veiklos – priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų gamyba 
– metu identifikuojami šie triukšmo šaltiniai: 

 į objektą atvyksiantis sunkusis autotransportas, atgabensiantis žaliavą bei išvešiantis 
pagamintą produkciją, darbuotojų lengvieji automobiliai; 

 didžiojo pastato (poz. Nr. I, 1 paveiksle) gamybinės patalpos, kuriose bus vykdomi priekabų, 
puspriekabių ir krautuvų priedų gamybos darbai naudojant specialią technologinę įrangą; 

 mažasis pastatas (poz. Nr. II, 1 paveiksle), kuriame bus įrengtos dvi dažymo-džiovinimo 
kameros. 

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje 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. 

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, bet įvertinti triukšmo sklaidos barjerai (pastatai); 
- triukšmo lygio skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
- įvertintas objekto triukšmo šaltinių darbo režimas. Siekiant įvertinti maksimalų 

triukšmo poveikį priimta, kad stacionarūs triukšmo taršos šaltiniai (pastatuose būsima 
įranga) įmonės darbo metu (nuo 0:00 val. iki 24:00 val.) dirbs pastoviai, t.y. 
skaičiuojamos maksimalios triukšmo reikšmės paros periodams. Skirtingai negu 
vertinant triukšmo taršos šaltinių darbo laiką (kada apskaičiuojamas triukšmo sukelto 
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių 
metų paros periodui) toks skaičiavimas leidžia įvertinti ekvivalentinį triukšmo lygį 
labiau atitinkantį faktiniams ekvivalentinio triukšmo matavimams; 

- pastatų viduje esančių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo sklidimą į aplinką ribos 
pastatų konstrukcijos, kurių triukšmo izoliacijos rodiklis yra 30 dB. Didžiojo pastato 
gamybinės zonos aukštis 11 m, mažojo pastato aukštis 9,5 m. 
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Atlikus planuojamos veiklos taršos šaltinių keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog 
planuojamos ūkinės veiklos metu ištisą parą veikiant priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų 
gamybos objektui ekvivalentinis triukšmo lygis, didesnis už leidžiamus paros triukšmo ribinius 
lygius (dienos 55 dBA, vakaro 50 dBA ir nakties 45 dBA pagal HN 33:2011), bus objekto žemės 
sklypo teritorijoje (dienos, vakaro ir nakties metu) ir gretimoje šiaurinėje žemės sklypo aplinkoje 0-
14 m atstumu nuo sklypo teritorijos ribų (vakaro ir nakties metu), kurioje yra Erdvės gatvė (laisvos 
valstybinės žemės fondo žemė). PŪV objekto sukeliamas triukšmo lygis ties artimiausia 
gyvenamąja aplinka (ties sodybviete šiaurės kryptimi 30 metrų atstumu nuo PŪV objekto) sieks: 
dienos metu 41,9 dBA; vakaro metu 41,9 dBA; nakties metu 41,9 dBA (neviršys triukšmo ribinių 
lygių). 

PŪV neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai triukšmo aspektu. Ūkinės veiklos SAZ ribas 
galima formuoti atsižvelgiant į nakties periodo 45 dBA triukšmo lygio izoliniją (šiaurinėje žemės 
sklypo aplinkoje, kur nakties triukšmas už PŪV teritorijos ribų viršija 45 dBA), o kitoje PŪV 
teritorijos dalyje jas sutapdinant su objekto žemės sklypo ribomis. 

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė nenagrinėjamos, nes PŪV 
tokios taršos neįtakos. 

UAB „Metmega“ planuojamos ūkinės veiklos 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) nėra.  

6. Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

UAB „Metmega“ objekte PŪV metu planuojamos naudoti ir taikyti poveikį aplinkai ir visuomenės 
sveikatai mažinančios priemonės: 

 visa veikla bus vykdoma uždarose patalpose, naujai pastatytuose priekabų, puspriekabių 
ir krautuvų priedų gamybos pastatuose; 

 gamyboje bus naudojama moderni įranga, atitinkanti Europos sąjungos reikalavimus; 
 kartu su moderniomis dažymo-džiovinimo kameromis bus įrengta aukštos kokybės oro 

filtravimo sistema, valanti išmetamą orą į atmosferą; 
 bus vykdomas aplinką tausojančios gamybinės aplinkos įmonėje kūrimas ir 

įgyvendinimas; 
 bus vykdoma nuolatinė veiklos teritorijos priežiūra; 
 bus vykdoma nuolatinė naudojamų įrenginių, mechanizmų ir autotransporto techninė 

priežiūra. Nuolat stebimas gamybos procesas. Nuolat prižiūrima, kad būtų laikomasi 
darbų saugos reikalavimų. Rengiami darbuotojų mokymai, kurių metu darbuotojai 
supažindinami su naudojama įranga, jos veikimo principais, padidintos rizikos zonomis. 

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. 
 

7. Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė 
UAB „Metmega“ veiklą numato vykdyti naujai pastatytuose ir įrengtuose pastatuose, žemės sklype 
(kad. Nr. 2901/0016:217 Šiaulių m. k.v.), adresu P. Motiekaičio g. 10, Šiauliai, Šiaulių m. 
savivaldybė. Vadovaujantis Lietuvos oficialios statistikos duomenų bazėje pateikiamais rodikliais 
2020 metų pradžioje Šiaulių miesto savivaldybėje, 81 km2 ploto teritorijoje, bendras gyventojų 
skaičius buvo 101511. Besiribojančiame Šiaulių rajone tuo pačiu laikotarpiu buvo 41 447 
nuolatiniai gyventojai. Lietuvoje gyventojų skaičius 2020 m. pradžioje siekė 2794090. Apžvelgiant 
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visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Šiaulių miesto ir besiribojančio Šiaulių rajono populiacijos 
rodikliai, kurie palyginami su bendrais LR rodikliais. 

Vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių 
informacine sistema, 2018 metais pasiskirstymas pagal lytį tiek Šiaulių mieste, tiek rajone stebimas 
panašus kaip ir visoje Lietuvoje: išlieka bendra tendencija, kad moterų procentinė dalis yra didesnė. 

2018 metais Šiaulių miesto savivaldybėje gimė 999 kūdikiai (gimstamumo rodiklis 1000-čiui 
gyventojų – 10,0), mirė 1387 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų – 13,8). Galima 
stebėti, kad Šiaulių mieste gimstamumo rodiklis pastarąjį dešimtmetį augo ir nežymiai viršijo 
Lietuvos Respublikos vidurkį. Gimstamumas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje nepastovus ir 
aiškių kitimo tendencijų neturi. Natūralus prieaugis Šiaulių mieste išlieka neigiamas, bet reikšmės 
yra didesnės nei Šiaurių rajono savivaldybėje ir visoje Lietuvos Respublikoje. 

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių Šiaulių mieste pastarojo dešimtmečio laikotarpyje tai 
mažėja, tai išauga, tačiau neviršija 6 ir įprastai šis rodiklis būna mažesnis nei visoje šalyje. Šiaulių 
rajone šis rodiklis kinta 0-13,09 ribose ir aiškių kitimo tendencijų neturi. 

2001-2018 metais tiek Šiaulių miesto, tiek rajono gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytojus 
išaugo. Pastarąjį dešimtmetį šis rodiklis Šiaulių mieste viršijo bendrą Lietuvos vidurkį. Palyginus 
2001 metų duomenis su 2018 metų nustatyta, jog gyventojų apsilankymai pas gydytojus išaugo 
Šiaulių miesto savivaldybėje - apie 89 %, Šiaulių rajono savivaldybėje – apie 75 %, o bendrai 
Lietuvos teritorijoje - apie 70 %. 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje smarkiai išaugo (apie 2 kartus) sergamumas kraujotakos 
sistemos ligomis - tam manoma įtakos turėjo aplinkos ir maisto kokybės sumažėjimas, fizinio 
krūvio stoka bei didėjantis stresas. Kaip matyti iš duomenų, tiek Šiaulių miesto, tiek rajono 
gyventojų sergamumas kraujotakos sistemos ligomis nuo 2001-2012 m. svyruoja gan nežymiai. 
2012-2018 m. stebimas abejose savivaldybėse ir visoje šalyje smarkus sergamumo padidėjimas. 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Šiaulių mieste bei rajone ir visoje Lietuvoje kito 
panašiomis tendencijomis, bet visu stebimu laikotarpiu Šiaulių mieste šio rodiklio reikšmė buvo 
didesnė nei respublikos vidurkis. 

Sergamumas piktybiniais navikais pastarąjį dešimtmetį išaugo apie 1,5 karto, Šiaulių miesto 
rodikliai didžiąja dalimi viršijo bendrą Lietuvos vidurkį. Sergamumas cukriniu diabetu ir nervų 
sistemos ligomis tiek Šiaulių miesto savivaldybėje, tiek Šiaulių rajono savivaldybėje augo panašiai 
kaip ir visoje Lietuvoje, pastaruoju metu šie rodikliai Šiaulių mieste yra didesni nei rajone ar visoje 
šalyje. 

Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę žmonės, nedarbingi žmonės. 
Šiaulių miesto savivaldybėje vaikų iki 14 metų procentinė dalis pastarąjį dešimtmetį palaipsniui 
augo ir pastaraisiais metais beveik pasiekė Lietuvos vidurkį. Šiaulių rajone stebima priešinga 
situacija – vaikų procentinė dalis mažėja ir nuo 2012 m. buvo mažesnė nei vidutiniškai Lietuvoje. 
Kaip matyti iš pateikiamų daugiamečių Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių bei visos Lietuvos 
duomenų, vyresnių nei 65 metų asmenų skaičius kasmet didėja. Visuomenė pamažu sensta. 
Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, 
Šiaulių miesto savivaldybėje yra panašus į bendrą Lietuvos rodiklį, Šiaulių rajono savivaldybėje – 
beveik 0,5 procentiniu punktu didesnis. Per paskutinį dešimtmetį Šiaulių miesto ir rajono 
savivaldybėse registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis kito tolygiai kaip ir 
bendras šalies vidurkis. Šiaulių miesto savivaldybėje nedarbo lygis pastarąjį dešimtmetį buvo 
mažesnis nei šalies vidurkis, o Šiaulių rajono savivaldybėje – labai artimas šalies vidurkiui. 

8. Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas 
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 24 straipsnio 1 dalis 
nurodo, kad SAZ nustatomos ūkinei veiklai ir (ar) objektams, nurodytiems Specialiųjų žemės 
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naudojimo sąlygų įstatyme. 24 straipsnio 3 dalis nurodo, kad ūkinei veiklai ir (ar) objektams SAZ 
dydis yra nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas PŪV 
PVSV ir PŪV PAV dokumentuose, 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 sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti 
sumažintas arba padidintas PŪV PVSV ir PŪV PAV dokumentuose. 

SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ įrašomos į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 43 
punktu (variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba, kai gamybinių patalpų 

plotas didesnis kaip 1000 m
2), planuojamai ūkinei veiklai yra nurodytas 100 metrų normatyvinės 

SAZ dydis, kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 

Nagrinėjamo objekto ūkinės veiklos SAZ riba nustatoma poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo būdu, 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 planuojamos ūkinės veiklos įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų 
neviršys visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių dydžių. 

Įvertinus UAB „Metmega“ planuojamą ūkinę veiklą žemės sklypo kad. Nr. 2901/0016:217 
teritorijoje nustatyta, jog ūkinė veikla neturės žymesnės įtakos aplinkos oro kokybei, kvapų 
padidėjimui už ūkinės veiklos teritorijos ribų, o vadovaujantis PŪV keliamo triukšmo sklaidos 
modeliavimo duomenimis nustatyta, kad nepagrįstą normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną (100 
metrų) tikslinga mažinti daugumoje sutapdinant su PŪV žemės sklypo teritorijos ribomis, o 
šiaurinėje žemės sklypo aplinkoje (kur nakties triukšmas už PŪV teritorijos ribų viršija 45 dBA) 
sanitarinę apsaugos zoną formuoti 0-14 metrų atstumu nuo žemės sklypo teritorijos ribų, t.y. 
atsižvelgti į nakties periodo 45 dBA triukšmo lygio izoliniją. Situacinė schema su pažymėtomis 
sanitarinės apsaugos zonos ribomis pateikiama 6 paveiksle. Rekomenduojamos suformuoti SAZ 
plotas yra 1,2875 ha. Ūkinė veikla planuojama taip, kad į formuojamos SAZ ribas nepatektų nė 
viena gyvenamoji teritorija. 

9. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas: 
Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudotos metodikos, pateiktos 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. 

Aplinkos oro teršalų bei kvapų sklaidos modeliavimas atliktas ir teršalų bei kvapų koncentracijos 
teritorijoje pavaizduotos naudojant kompiuterinę programinę įrangą ADMS 5.2. Triukšmo sklaidai 
modeliuoti ir prognozuoti taikoma kompiuterinė programa CadnaA - tai kompiuterinė programa, 
skirta apskaičiuoti ir pavaizduoti, įvertinti ir prognozuoti sukeliamą triukšmą bei oro taršą. 

Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti šiais atvejais: jei veiklos vykdytojas 
pateikė netikslius ar nepilnus duomenis apie planuojamą ūkinę veiklą, technologiją, numatomus 
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naudoti įrenginius ir panašiai. Turint teisingus pradinius duomenis, vertinant įmonės ūkinės veiklos 
poveikį visuomenės sveikatai netikslumų ir klaidų neturėtų būti. 

 
6 pav. Formuojamos SAZ ribų planas. 

10. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 
Įvertinus UAB „Metmega“ planuojamą ūkinę veiklą žemės sklype kad. Nr. 2901/0016:217 
nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla neturi žymios įtakos aplinkos oro kokybei, kvapų, triukšmo 
ir kitos taršos padidėjimui už formuojamų SAZ ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, todėl 
neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

11. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 
Planuojama ūkinė veikla neturės žymesnės įtakos aplinkos oro kokybei, kvapų padidėjimui už 
ūkinės veiklos teritorijos ribų, o vadovaujantis PŪV keliamo triukšmo sklaidos modeliavimo 
duomenimis nustatyta, kad nepagrįstą normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną (100 metrų) tikslinga 
mažinti daugumoje sutapdinant su PŪV žemės sklypo teritorijos ribomis, o šiaurinėje žemės sklypo 
aplinkoje (kur nakties triukšmas už PŪV teritorijos ribų viršija 45 dBA) sanitarinę apsaugos zoną 
formuoti 0-14 metrų atstumu nuo žemės sklypo teritorijos ribų, t.y. atsižvelgti į nakties periodo 
45 dBA triukšmo lygio izoliniją. Situacinė schema su pažymėtomis sanitarinės apsaugos zonos 
ribomis pateikiama 6 paveiksle. Rekomenduojamos suformuoti SAZ plotas yra 1,2875 ha. Rengiant 
SAZ įteisinimo dokumentus, SAZ plotas turi būti patikslintas atliekant kadastrinius matavimus ir 
schemoje pažymėtai teritorijai būtina įregistruoti (įteisinti) apribojimą t.y. turi būti įregistruota 
specialioji žemės naudojimo sąlyga „gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zona“. 
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12. Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų kontrolės 
ir pan. 
UAB „Metmega“ vertinamo objekto teritorijos dydis, vieta, numatytos poveikį aplinkai 
mažinančios priemonės bei pakankamas atstumas nuo objekte būsimų taršos šaltinių iki 
artimiausios gyvenamosios aplinkos leis saugiai vykdyti ūkinę veiklą. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu aplinkos oro ir kvapo užterštumo koncentracijos viršijimų bei 
vandens, dirvožemio užterštumo nenumatoma, triukšmo ribiniai dydžiai už objektui formuojamų 
SAZ ribų taip pat nebus viršijami, todėl poveikis visuomenės sveikatai nebus daromas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio 
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija), 
planuojamai ūkinei veiklai aplinkos monitoringo vykdymas, nesant kriterijų, nenumatytas, todėl 
nenumatoma vykdyti jokių stebėsenų ar emisijų kontrolės, teisės aktai nagrinėjamai veiklai to 
nenumato.  
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ministerijos Šiaulių departamento rašto Nr. (6-11 14.3.4 E)2-8311 kopija. 

2 Priedas. UAB „Ekosistema“ licencijos kopija. 

3 Priedas. Medžiagų saugos duomenų lapai. 

4 Priedas. Pastatų išdėstymo planai žemės sklypo atžvilgiu bei pastatų vidaus patalpų 
išdėstymo planai. 

5 Priedas. Situacijos schema su normatyvinės SAZ ribomis. 

6 Priedas. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 
ir žemės sklypo plano kopijos. 

7 Priedas. Duomenys apie teritorijos foninį aplinkos oro užterštumą. 

8 Priedas. Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų skaičiuotė. 

9 Priedas. Dokumentai, patvirtinantys meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos. 

10 Priedas. Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos žemėlapiai. 

11 Priedas. Į aplinkos orą išmetamų kvapų sklaidos žemėlapis. 

12 Priedas. „Sandwich“ sienos plokščių techninės charakteristikos. 

13 Priedas. Ventiliatorių techninės charakteristikos. 

14 Priedas. Triukšmo taršos šaltinių triukšmo sklaidos rezultatų schemos. 

15 Priedas. Formuojamos SAZ ribų planas. 

16 Priedas. Visuomenės informavimo dokumentai. 

 

 
 


