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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Veiklos organizatorius UAB „Bio wood“ (įm. kodas 302551763) 
adresas Palangos pl. 23, Vigantiškių k., LT-88438 Telšių r. sav. 
telefonas, faksas mob.: (8 686) 74767 
el. paštas info@biowood.eu 
Kontaktinis asmuo Direktorius Martynas Judeikis 

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 
Lietuvos Respublikos (toliau – 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 

 16   
 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; 

gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 

  16.2  
 Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų 

gamyba 

   16.29 
 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo 

medžiagų gamyba 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos 
medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 

UAB „Bio wood“ vykdo medžio pjuvenų granulių gamybą. Šiuo metu Mažeikių padalinyje 
pagaminama apie 120 t/parą ir apie 43 800 t/m. produkcijos. Projektinis granulių linijos gamybos 
pajėgumas – 5,0 t/val. PŪV metu bus tęsiama granulių gamybos veikla. Esamos įrangos našumo 
didinti nenumatoma, neplanuojamas ir naujos gamybinės įrangos įsigijimas. Tad gamybos apimtys 
PŪV metu nebus didinamos. 

Gamybos žaliava – įvairių rūšių mediena (spygliuočių ir lapuočių pjuvenos ir skiedra). 
Sunaudojama 730 erdm (erdmetriai1)/parą ir 266 450 erdm/m. medienos. 10% šio medienos kiekio 
sunaudojama kurui džiovyklose, o likę 90 % - produkcijos gamyboje. 

Objekte medžio pjuvenų granulės gaminamos be jokių cheminių medžiagų, rišiklių ar priedų. 
Veikloje pavojingoms priskiriamos medžiagos nenaudojamos. Lakiųjų kenksmingų medžiagų 
emisijų į aplinkos orą nėra. 

Technologinės įrangos darbui, patalpų ir teritorijos apšvietimui naudojama elektros energija. Kiti 
energijos ištekliai veiklos metu nenaudojami. 

                                                 
1 Erdmetris - vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė, įskaitant tarp medienos esančius tarpus. 
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Gamybos metu gamtos ištekliai (vanduo, žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt.) nenaudojami ir 
nenumatoma jų naudoti ateityje. Vanduo veiklos metu naudojamas tik darbuotojų buitiniams 
poreikiams. Geriamos kokybės vanduo tiekiamas iš vietinio gręžinio. 

Mažeikių padalinyje dirba 12 darbuotojų. UAB „Bio wood“ Mažeikių padalinio gamybinė veikla 
vykdoma nepertraukiamai (24 val./parą ir 7 dienas/savaitę). Darbas organizuojamas keturiomis 
pamainomis. 

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

Granulių gamybos įranga išdėstyta medienos perdirbimo gamybiniame pastate (un. Nr. 6198-5018-
8018), esančiame adresu Piliakalnio g. 9, Krucių k., Mažeikių r. sav. Pastatas vieno aukšto, jo plotas 
2668,5 m2. Pastato didžiąją dalį užima gamybinės ir sandėliavimo patalpos. Taip pat įrengtos 
darbuotojų administracinės ir buitinės patalpos. Remonto dirbtuvėse vykdomi smulkūs įrangos 
remonto, techninės priežiūros darbai. 

Žaliavos (medienos pjuvenos ir skiedros) ir produkcijos saugojimui įrengta po atskirą 3442 m2 ploto 
sandėlio pastatą. Sandėliai įrengti žemės sklype, adresu Piliakalnio g. 9A, Krucių k., Mažeikių r. sav. 

Žaliava į objektą atvežama sunkiuoju autotransportu į žemės sklypą Piliakalnio g. 9A. Iš 
autotransporto slankiojančiomis grindimis žaliavos yra iškraunamos į sandėlį ir sandėliuojamos 
viename iš Piliakalnio 9A esančių sandėlių. Uždarame sandėlyje pjuvenos ir skiedros papildomai 
smulkinamos malūne su užpylimo talpa. Stambesnė medienos žaliava smulkinama stoginėje, kurios 
visi šonai dengti, įrengtame malūne. Į stoginę žaliava tiekiama iš žaliavų sandėlio, iš lauko vykdyti 
žaliavų tiekimą galimybės nėra (visos stoginės sienos yra uždaros, be angų). 

Žaliavos sandėlio viduje užkraunamos frontaliniu krautuvu į maitinimo bunkerį ir pilnai dengtu 
juostiniu transporteriu žaliava keliauja džiovinimui į žaliavos bunkerį. Objekte eksploatuojami du 
džiovinimo būgnai, kurių kiekvienas turi po atskirą dūmtraukį (atmosferos taršos šaltiniai (toliau – 
ATŠ) Nr. 001 ir 002). Džiovinant pjuvenas susidaro dulkės, kurios nutraukiamos nuo kiekvienos 
džiovinimo linijos į ciklonus, išvalytas oras į aplinką pašalinamas per dūmtraukį. 

Išdžiovinta biomasė kaupiama bunkeryje ir toliau malūnais (2 vnt.) sumalama į smulkią frakciją, 
tinkamą granulių gamybai, ir sandėliuojama tarpiniame sandėlyje. Pjuvenų malimo metu susidaro 
dulkės kurios nutraukiamos į cikloną, o už jo – į filtravimo įrenginį (ATŠ Nr. 003). Filtravimo 
įrenginyje atskirtos kietosios dalelės subyra į žaliavos sandėlį. 

Susmulkinta žaliava grandikliniu transporteriu patenka į presus – granuliatorius (2 vnt.), kuriuose 
suspaudžiamos granulės. Suformuotos granulės transporteriu transportuojamos į norijas (2 vnt.), o iš 
norijų – transporteriu perkeliamos į aušintuvą. Šiame etape atskiriama nuo granulių nesusiformavusi 
pjuvenų masė. Produkto ataušinimo metu susidariusios dulkės nutraukiamos į cikloną (ATŠ Nr. 004). 
Ciklonuose (ATŠ Nr. 003 ir 004) atskirtos kietosios dalelės transporteriais nukreipiamos į malūną 
sausai žaliavai ir iš jo suberiamos į šalia esančią sandėlio patalpą. Iš sandėlio dengtu transporteriu 
žaliavos grąžinamos į tarpinį bunkerį (dalintuvą). 

Iš aušintuvo granulės krenta į po aušintuvu esantį sijotuvą ir subyra į granulių talpyklą. Išsijotos 
granulės subyra į noriją ir iš norijos uždaru transporteriu granulės perkeliamos į granulių sandėlį, 
esantį Piliakalnio 9A. Iš sandėlio medienos pjuvenų granulės yra kraunamos į autotransportą 
frontaliniu krautuvu, krova vykdoma sandėlio viduje sunkvežimiui galu įvažiavus į jį. Produkcija 
nepakuojama. 

Transportavimas 

Žaliavos ir produkcija gabenami sunkvežimiais. Per dieną atvyksta iki 15 sunkiojo autotransporto 
priemonių (įvertinus, kad į vieną sunkvežimį vidutiniškai talpinama 20 t žaliavų ir produkcijos). 
Sunkvežimiai į objektą atvažiuoja tik dienos metu (7.00 - 19.00 val.). Objekto teritorijoje 
eksploatuojamas vienas dyzelinis autokrautuvas, kuris eksploatuojamas taip pat tik dienos periodu. 
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Lengvaisiais automobiliais į objektą atvykstančių darbuotojų vidutiniškai atvyksta 6 per parą. Vakaro 
ir nakties metu atvyksta po du automobilius (keičiantis darbuotojų pamainoms). 

Kaip jau minėta anksčiau, objekto gamybinis pajėgumas PŪV metu nesikeis, todėl transporto 
srauto pokyčiai dėl PŪV nenumatomi. 

Nuotekų tvarkymas 

Vykdomos ir planuojamos veiklos metu vanduo naudojamas tik darbuotojų buitiniams poreikiams 
tenkinti, technologinių nuotekų nesusidaro. Buitinės nuotekos, kurių susidaro iki 0,75 m3/parą arba 
iki 200 m3/m., valomos vietiniame nuotekų valymo įrenginyje ir išvalytos išleidžiamos į aplinką. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministerijos 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija), UAB „Bio wood“ 
teritorija nepriskiriama galimai teršiamoms teritorijoms ir nuo teritorijos kietųjų dangų paviršių 
surenkamos paviršinės nuotekos be valymo infiltruojasi į gruntą. 

Atliekų tvarkymas 

Darbuotojų buitinės veiklos metu susidaro iki 2 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 kaupiamos plastikiniame buitinių atliekų 
konteineryje ir tolimesniam tvarkymui perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – 
ATVR) registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Gamyboje susidaro apie 4 t/m. džiovyklų dugno pelenų (10 01 01), kurie taip pat perduodami 
ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams. Pelenai iki išvežimo saugomi uždarame konteineryje ir 
išvežami pakraunant kartu su juo. Įvertinant tai, kad atliekos nepavojingos ir bus tvarkomos 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, šis aspektas nagrinėjamos veiklos poveikio 
gyventojų sveikatai nedidins. 

Įgyvendintos gamybinės veiklos keliamos taršos mažinimo priemonės 

Dėl UAB „Bio wood“ gamybinės veiklos buvo gauti Krucių kaimo gyventojų skundai, pagal kuriuos 
kontroliuojančios institucijos objekte atliko patikrinimus. 

2020 m. gegužės mėn. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos atliktas neplaninį patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Bio wood“ 
keliamas gamybinis triukšmas vakaro metu, neatitinka Lietuvos higienos normos HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
7 p. 1 lentelės 4 punkto reikalavimų. 

2020 m. gegužės mėn. aplinkos apsaugos departamentas atliko išmetamų teršalų iš stacionarių 
atmosferos taršos šaltinių koncentracijos tyrimus. Patikrinimo metu nustatyta, kad taršos šaltinyje Nr. 
001 (pjuvenų džiovinimo būgnas) nustatytas azoto oksidų (NOx) leistinos taršos į aplinkos orą 
normatyvo viršijimas (leistina tarša – 0,7025 g/s, nustatyta – 1,08074 g/s). 

Atsižvelgdama į atliktų patikrinimų rezultatus, UAB „Bio wood“ parengė taršos mažinimo priemonių 
ir veiksmų planą. Pagal šį planą buvo įgyvendintos šios taršos prevencijos priemonės: 

- Gamybinio pastato išorę apmūryta keramzitbetonio blokeliais ir apdengta skardos plokštėmis. 
Pastato vakarinis šonas, kur išdėstyta pagrindinė gamybinė įranga, dėl tinkamo temperatūros 
reguliavimo negalėjo būti uždengta konstrukcinėmis medžiagomis. Todėl šioje vietoje 
įrengtas tentas. Dėl šių priemonių įgyvendinimo į aplinką nebepatenka smulkios medienos 
dulkės iš gamybinės patalpos, slopinamas gamybinės įrangos keliamas triukšmas. 1 pav. 
parodyta kaip atrodė gamybinė patalpa prieš uždengimą ir kaip atrodo dabar. 

- Vakare ir nakties metu uždaromi visų pastatų vartai, taip slopinant gamybinės veiklos 
skleidžiamą triukšmą. 
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1 pav. Gamybinė zona prieš ir po taršos prevencijos priemonių diegimo 
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- Tiek žaliavos, tiek produkcija sandėliuojami uždaruose sandėliuose. Be to, dažniau valoma 
(šluojama) teritorija. Iš sandėlių/į sandėlius žaliavos ir produkcija transportuojami dengtais 
juostiniais transporteriais. Visos šios priemonės padeda išvengti dulkių neorganizuoto 
patekimo į aplinkos orą. Žaliavos bei produkcijos laikymas pastatuose atitinka Minimalius 
reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, 
patvirtintus LR aplinkos ministro 2020-11-11 įsakymu Nr. D1-682 (TAR, 2020-11-11, Nr. 
23677). 

- Iš granulių gamybos linijos šalinamo oro papildomam valymui ant pastato stogo įrengta 
filtravimo sistema Moldow. Duomenų apie įrangos išvalymo efektyvumą gamintojai 
nepateikia. Filtro pagrindą sudaro poliesterio maišai. Vadovaujantis literatūra2, audeklinių 
filtrų gana didelis valymo laipsnis – iki 99 %. Tikslus įrenginio išvalymo efektyvumas bus 
nustatytas instrumentinių matavimų metu rengiant 2022 m. inventorizacijos ataskaitą. 

- Įrengiant filtravimo sistemą buvo žadėta demontuoti esamus du ciklonus. Bet filtravimo 
sistemos tiekėjai rekomendavo ciklonus palikti. Filtravimo sistema sumontuota už ciklono. 
Ciklonų ventiliatorių skleidžiamo triukšmo izoliavimui sumontuotos akustinės dėžės. 
Akustinių dėžių konstrukcijai naudota daugiasluoksnė sienų plokštė (10 cm, su polistireno 
užpildu). 

- Iš dūmtraukių (ATŠ Nr. 001 ir 002) į aplinkos orą išskiriamų teršalų sklaidos aplinkos ore 
pagerinimui dūmtraukių aukštis padidintas 2,8 m. (nuo 12,0 iki 14,8 m aukščio); 

- Aukščiau parašytas azoto oksidų (NOx) leistinos taršos į aplinkos orą normatyvo viršijimas 
buvo aptiktas alternatyvių kuro šaltinių bandymų metu – kurui buvo naudoti saulėgrąžų 
lukštai. Po normatyvo viršijimo fakto nustatymo, kurui pjuvenų džiovinimo būgnuose 
naudojama tik mediena. Aplinkos apsaugos agentūrai pakartotinai atlikus, tarša iš stacionarių 
ATŠ atitiko nustatytos leidžiamos taršos dydžius. 

Triukšmo šaltinių identifikavimui ir įgyvendintų triukšmo prevencijos priemonių efektyvumo 
stebėjimui veiklos vykdytojas įsigijo skaitmeninį garso lygio matuoklį. Įgyvendinus aukščiau 
išvardintas taršos mažinimo priemones buvo išmatuotas veiklos skleidžiamas garsas ties artimiausią 
gyvenamąja aplinka ir nustatyta, kad įdiegtų priemonių efektyvumas nepakankamas, kad UAB „Bio 
wood“ gamybinės veiklos skleidžiamas triukšmas atitiktų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
(Žin., 2011, Nr. 75-3638; aktuali redakcija) 7 p. 1 lentelės 4 punkto reikalavimų. Skaitmeninio garso 
lygio matuoklio pagalba identifikuota, kad triukšmą skleidžią ant pastato stogo įrengti šie šaltiniai: 
pjuvenų transportavimo vamzdis (triukšmą kelia jo alkūnėje atsitrenkiančios pjuvenos) ir naujasis 
filtravimo įrenginys. Todėl pritaikytos papildomos triukšmo prevencijos priemonės (žiūr. 2 pav.): 

- Atvira pjuvenų transportavimo vamzdžio dalis izoliuota akmens vata su išoriniu folijos 
sluoksniu; 

- Ant pastato stogo ties filtravimo įrenginiu ir ciklonu įrengta papildoma 3 metrų aukščio ir 10 
m ilgio akustinė sienelė. 

Taip sumažintas link artimiausios gyvenamosios aplinkos gamybos įrenginių skleidžiamo triukšmo 
lygis. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Ūkinė veikla jau vykdoma. Šiuo metu rengiami dokumentai dviem sandėliavimo pastatams 
įregistruoti žemės sklype adresu Piliakalnio g. 9A, Kruciai, Mažeikių r. sav. Veiklos vykdymas 
neterminuotas. 

                                                 
2 P. Švenčianas. Biosferos apsauga šiluminėje energetikoje. 1994. 
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2 pav. Įrengtos papildomos triukšmo prevencijos priemonės 

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

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra atliekama ūkinės veiklos vykdymo etapu. Dėl 
UAB „Bio wood“ veiklos buvo gauti Krucių kaimo gyventojų skundai. Atlikus patikrinimą nustatyti 
teršalų emisijų normatyvų viršijimai, veiklos keliamas triukšmas viršijo LR teisės aktais nustatytas 
didžiausias leistino triukšmo vertes. Bendrovė įsipareigojo įgyvendinti taršos mažinimo ir 
prevencijos priemones. PVSV ataskaitos rengimo metu nustatomas vykdomos veiklos keliamas 
poveikis visuomenės sveikatai. 

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

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

UAB „Bio wood“ Mažeikių padalinys įrengtas įsigijus gamybinį pastatą su jame buvusia biokuro 
gamybos įranga. Veiklos žemės sklypas yra istoriškai susiformavusioje gamybinėje teritorijoje. Dėl 
išvardintų priežasčių veiklos vykdymo vietos pasirinkimo alternatyvos nesvarstomos. 

PŪV metu gamybinės veiklos pokyčiai neplanuojami (nekeičiamas nei produkcijos pobūdis, nei 
gamybos apimtys), todėl technologinės įrangos pasirinkimo alternatyvos nenagrinėjamos. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Bendrovės veiklos vieta – 2,9121 ha ploto teritorija, kurią su daro du žemės sklypai, esanti adresu 
Piliakalnio g. 9 ir 9A, Krucių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav. Teritorija, kurioje planuojama ūkinė 
veikla, išsidėsčiusi Krucių kaimo centrinėje dalyje, netoli pietinės Mažeikių miesto ribos. Veiklos 
teritorijos pietinė dalis ribojasi su kitos paskirties žemės sklypu, skirtu komercinės paskirties objektų 
teritorijoms. Šiame žemės sklype registruotas sėmenų sandėlis. Šalia esančiame nesuformuotame 
žemės sklype (Piliakalnio g. 5) registruota po 3 vnt. sandėlių-žaliavų sandėlių ir kiemo aikštelių. 
UAB „Bio wood“ teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos ir naudojimo paskirtys 
pateikiamos 3 paveiksle esančioje Kadastro žemėlapio ištraukoje. Nemaža dalis besiribojančių žemės 
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sklypų nuosavybės arba nuomos teise priklauso UAB „Bio wood“ (3 pav. pažymėta raudona 
punktyrine linija), juose gamybinė ar komunalinė veikla nevykdoma. 

 
3 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 

Vadovaujantis Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais, patvirtintais 
Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2018-12-14 sprendimu Nr. T1-335, objekto veiklos teritorija 
ir rytų, pietų ir vakarų pusėse besiribojančios teritorijos priskiriamos pramonės ir sandėliavimo zonai. 
Vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais, šiaurinės besiribojančios teritorijos priskiriamos 
specializuotų ūkių ir žemės ūkių teritorijų zonai. 

UAB „Bio wood“ teritorijos šiaurinis kampas (apie 120 m2 ploto teritorija) patenka į Mažeikių I 
geriamojo gėlo vandens vandenvietės Nr. 64 (IIa1 grupė) 2-ąją juostą. Likusi UAB „Bio wood“ 
Mažeikių padalinio teritorijos dalis patenka į Mažeikių I vandenvietės 3-iosios juostos 3b sektorių. 
UAB „Bio wood“ LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-
19 Nr. 9862) draudžiamų veiklų minėtame žemės sklypo plote nevykdo ir neplanuoja vykdyti. 

PŪV vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 
Nr. 9862) 2 priedo 20 punktu (kuro granulių iš presuotos medienos ar pakaitalų, aglomeruotos 
kamštienos gamyba, dirbinių gamyba iš natūralios ar aglomeruotos kamštienos), UAB „Bio wood“ 
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veiklai nustatoma 100 dydžio sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ). UAB „Bio wood“ veiklai 
taikomos normatyvinės SAZ ribų schema parodyta 3 pav. 

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 „Bio wood“ granulių gamybos veikla vykdoma žemės sklype kad. Nr. 6160/0011:136 Tirkšlių 
k.v. (adresas Piliakalnio g. 9, Tirkšlių k., Mažeikių r. sav.). Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso 
LR, patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir 
išnuomotas UAB „Bio wood“. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės 
paskirties objektų teritorijos. Sklypo plotas – 0,7421 ha. Veiklos žemės yra šios teritorijos, kurioms 
taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis); - Elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). 

Žaliavų ir produkcijos sandėliavimas bei medienos smulkinimas vykdomas žemės sklype kad. Nr. 
6160/0011:130 Tirkšlių k.v. (adresas Piliakalnio g. 9A, Tirkšlių k., Mažeikių r. sav.). Žemės sklypas 
nuosavybės teise priklauso UAB „Bio wood“. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – 
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo plotas – 2,1700 ha. Veiklos žemės yra šios 
teritorijos, kurioms taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: - Elektros tinklų apsaugos zonos 
(III skyrius, ketvirtasis skirsnis); - Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, 
aštuntas skirsnis); - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). 

4.3. Vietovės infrastruktūra. 

Sklype yra visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra: vanduo tiekiamas iš požeminio vandens 
gręžinio ir naudojamas tik darbuotojų buitinėms reikmėms. Veiklos metu susidarančios buitinės 
nuotekos valomos vietiniame buitinių nuotekų valymo įrenginyje ir išleidžiamas į aplinką. Paviršinės 
nuotekos be valymo infiltruojasi į gruntą. 

Technologinių įrenginių darbui ir apšvietimui naudojama elektros energija. 

Objekto eksploatacijos metu susidaro mišrios komunalinės atliekos ir džiovyklų dugno pelenai, 
kurios kaupiamos atskiruose konteineriuose. Visos šios atliekos tolimesniam tvarkymui perduodamos 
ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams.  

Įvažiavimas į bendrovės teritoriją įrengtas sklypo pietinėje pusėje ir jo keisti nenumatoma. UAB „Bio 
wood“ veiklos aptarnavimui į teritoriją per parą atvyksta iki 15 sunkvežimių ir iki 6 lengvųjų 
automobilių. 

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 – pietinėje pusėje 65 m atstumu suformuotas mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybai skirtas žemės sklypas (žiūr. 3 pav.). Artimiausias visuomeninis objektas 
– šiaurės rytų kryptimi esanti gėlių ūkio teritorija, nuo veiklos teritorijos ribos iki kurio išlaikomas 
315 m atstumas. Artimiausia rekreacinė teritorija – šalia Stulpo upės esančios bendro naudojimo 
želdinių teritorijos, esančios 0,17 km atstumu. 

Vadovaujantis TPDRIS duomenimis, nagrinėjamo objekto gretimybėje naujų gyvenamųjų, 
visuomeninių ar rekreacinių teritorijų steigimo teritorijų planavimo dokumentai nerengiami. 
Vadovaujantis skelbiamais Mažeikių rajono savivaldybės administracijos išduotų, visuomenei 
galimai svarbių, statybą leidžiančių dokumentų duomenimis3, objekto gretimybėje statybą leidžiantys 
dokumentai 2019 m. nebuvo išduoti. 

                                                 
3 El. prieiga: http://www.mazeikiai.lt/  
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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 

Objekto eksploatuojami stacionarūs atmosferos taršos šaltiniai (toliau – ATŠ) identifikuoti ir tarša iš 
jų nustatyta pagal objekto Taršos leidimo duomenis. Į aplinkos orą išmetami teršalai: anglies 
monoksidas CO, azoto dioksidas NO2, sieros dioksidas SO2, kietosios dalelės KD10 ir KD2,5, 
angliavandeniliai (LOJ). 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai; 
 Reljefo pataisos koeficientas lygus 0,3 (urbanizuota kaimo vietovė); 

 Platuma lygi 56,3; 

 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m, taršos sklaidos žingsnio dydis - 100x100 m; 
 Foninių koncentracijų įvestis, nustatyta vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 

prevencijos departamento 2021-09-23 raštu Nr. (30.3)-A4-159 „Dėl UAB ,,Bio wood“ 
foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“. UAB „Ekostra“ veiklą vykdyti adresu Piliakalnio 
g. 9, Krucių k., Mažeikių r. sav. nebeturi juridinio pagrindo, todėl šio objekto tarša vertinant 
vietovės foninį aplinkos oro užterštumą neįvesta. 

 Veikla vykdoma nepertraukiamai todėl stacionarių taršos šaltinių nepastovumo faktorius 
(darbo laikas) nevertintas. 

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, su naujausiais pakeitimais).  

Modeliavimo sistema ADMS 5.2 atlikus teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, nustatyta, kad 
nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijamos į aplinkos orą 
išskiriamų teršalų ribinės vertės, todėl SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su veiklos žemės 
sklypų ribomis. 

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

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 rekomendacijose. Į šiuos du šaltinius 
neįtrauktų medžiagų kvapo slenksčio vertės nustatomos vadovaujantis kitais prieinamais duomenų 
šaltiniais, publikacijomis. 
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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). 

Veiklos metu tirpikliai ar kiti lakūs organiniai junginiai, galintys skleisti kvapus, nenaudojami. Kvapą 
gali skleisti iš objekto kuro deginimo įrenginių į aplinkos orą išskiriami azoto ir sieros oksidai. 

Sumodeliuota kvapo koncentracija veiklos metu bendrovės teritorijoje ir artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje siekia 0,12 OUE/m3. Prognozuojama kvapo koncentracija nesiekia kvapo slenksčio vertės (1,0 
OUE/m3), todėl kvapas nejaučiamas. 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 objekto teritorijos ribomis. 
5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas 

Kadangi gamybinė veikla jau yra vykdoma, o PŪV metu nenumatoma didinti gamybos apimtis ar 

didinti gamybinės įrangos kiekį, tai gamybinės veiklos stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamas 

triukšmas nustatytas atlikus akustinius matavimus. Mobilių triukšmo šaltinių judėjimas teritorijoje 

nepastovus ir trumpalaikių matavimų metų jį įvertinti nėra galimybės. Todėl mobilių triukšmo 

šaltinių skleidžiamas triukšmas įvertintas modeliavimo būdu. Bendras triukšmo lygis nustatytas 

susumavus išmatuoto ir sumodeliuoto triukšmo lygio vertes. 

Gamybinės veiklos keliamas triukšmas 

Foninis triukšmo lygis vietovėje ir UAB „Bio wood“ gamybinės veiklos keliamas triukšmo lygis 
nustatyti instrumentinių matavimų metu. 

Kadangi veikla yra vykdoma, o jos apimtys PŪV metu nesikeis, tai matuotas ekvivalentinis ir 
maksimalus triukšmo lygiai visais trimis paros periodais: dienos (07.00-19.00 val.), vakaro (19.00-
22.00 val.) ir nakties (22.00-07.00 val.). 
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4 pav. Triukšmo lygio matavimo taškai 

Triukšmo lygio matavimo rezultatai: 

   Triukšmo lygio nustatymo vieta 

Paros periodas 
Triukšmo lygio 

tipas 
Ribinė 
vertė 

T1 T2 T3 T4 

Diena 
Ekvivalentinis 55 43,3 44,6 43,2 48,3 
Maksimalus 60 44,6 46,2 47,8 49,1 

Vakaras 
Ekvivalentinis 50 42,9 43,5 43,1 46,8 
Maksimalus 55 43,2 46,2 46,9 47,6 

Naktis 
Ekvivalentinis 45 42,5 42,9 41,9 44,2 
Maksimalus 50 44,0 45,9 44,8 46,1 

Pastabos:  1 - Šiaurinė objekto teritorijos riba. Artimiausia gyvenamoji aplinka už 118 m (Piliakalnio g. 27 – 27C). 
2 - Rytinė objekto teritorijos riba. Artimiausia gyvenamoji aplinka už 100 m (Ventos Kranto g. 6 ir 8). 
3 - Pietinė objekto teritorijos riba. Artimiausia gyvenamoji aplinka už 175 m (Ventos Kranto g. 6 ir 8). 
4 - Pietinė objekto teritorijos riba. Nuo gamybinės įrangos link artimiausios gyvenamosios aplinkos. 
Artimiausia gyvenamoji aplinka už 65 m (Piliakalnio g. 13). 

Veiklos autotransporto keliamas triukšmas 

Be minėtų triukšmo šaltinių, teritorijoje triukšmą skleidžia žaliavas bei produkciją gabenantys 
sunkvežimiai bei darbuotojų lengvieji automobiliai. Per dieną į teritoriją atvyksta iki 15 sunkvežimių 
ir 6 lengvieji automobiliai. Bendras paros autotransporto srautas abiem kryptimis 
(atvykstant/išvykstant) sudaro: dieną (07-19 val.) – 30 sunkvežimių ir 4 lengvieji automobiliai, vakare 
(19-22 val.) ir naktį (22-07 val.) – po 4 lengvuosius automobilius. 

Veiklos mobilių triukšmo šaltinių (transporto) įtaka vietovės triukšmo lygiui nustatyta modeliavimo 
būdu. Mobilių triukšmo šaltinių triukšmas nagrinėjamo objekto teritorijoje sumodeliuotas 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 
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grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje 
galiojančios metodikos ir standartai. 

Didžiausias mobilių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygis dienos metu sumodeliuotas ties 
rytine gamybinės teritorijos riba ir yra lygus 50,8 dBA. Triukšmo lygis už automobilių stovėjimo 
vietų ribų yra iki 50 dBA. 

Paskaičiuotas nagrinėjamo objekto veiklos keliamas ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu ties 

objekto teritorijos ribomis, esančiomis arčiausiai gyvenamosios aplinkos yra: 

Triukšmo lygio nustatymo vieta 

Sumodeliuotas 
veiklos 

autotransporto 
triukšmo lygis, 

dBA 

Išmatuotas 
gamybinės 

veiklos 
ekvivalentinio 
triukšmo lygis, 

dBA 

Suminis triukšmo 
lygis, dBA 

Dienos metu (ribinė vertė – 55 dBA): 
T1 20,8 43,3 43,3 
T2 21,5 44,6 44,6 
T3 28,2 43,2 43,3 
T4 22,1 48,3 48,3 

Vakaro metu (ribinė vertė – 50 dBA): 
T1 0 42,9 42,9 
T2 0 43,5 43,5 
T3 9,3 43,1 43,1 
T4 6,9 46,8 46,8 

Nakties metu (ribinė vertė – 45 dBA): 
T1 0 42,5 42,5 
T2 0 42,9 42,9 
T3 9,3 41,9 41,9 
T4 6,9 44,2 44,2 

Triukšmo lygis kurį už objekto žemės sklypų ribų ties artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis 
sukelia nagrinėjamo objekto teritorijoje eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, 
dienos metu siekia iki 49 dBA, vakaro metu – iki 47 dBA, nakties metu – iki 45 dBA. 

Vakaro ir nakties metu vyksta tik lengvojo autotransporto judėjimas ir mobilių triukšmo šaltinių įtaka 
šiais paros periodais yra nereikšminga. 

Veiklos transporto įtaka autotransporto sukeliamo vietovės triukšmo lygiui 

Objekto veiklos metu eksploatuojamas autotransportas atvyksta/išvyksta Krucių gatve (krašto keliu 
Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė) ir Piliakalnio gatve (judėjimo ruožas yra asfaltuotas). Esamas 
eismo intensyvumas krašto keliu Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė nustatytas vadovaujantis Eismo 
informacijos centro4 duomenimis yra lygus: bendras viso autotransporto - 3464 aut./parą, sunkiojo 
autotransporto – 446 aut./parą. 

Piliakalnio gatvė skirta gyventojams pasiekti savo būstus. Šalia šios gatvės yra apie 60 sklypų, 
kuriems suteikti adresai. Skaičiavimuose priimama, kad į kiekvieną šių sklypų atvyksta/išvyksta po 
vieną automobilį, t.y., lengvųjų automobilių srautas 120 vnt./parą ir tai sudaro apie 4% Krucių gatve 
judančių lengvųjų automobilių srauto. Atitinkamu procentu išreikšta sunkiojo autotransporto dalis 
sudaro 18 sunkvežimių/parą. 

                                                 
4 El. prieiga: http://eismoinfo.lt/ 
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Veiklos transporto įtaka triukšmo lygiui žemės sklypuose, esančiuose šalia privažiuojamųjų kelių, 
nustatyta modeliavimo metodu. 

Triukšmo lygis dienos metu šalia Piliakalnio gatvės esančių žemės sklypų riba tiek be UAB „Bio 
wood“ veiklos transporto tiek kartu su juo siekia iki 60 dBA. Ties Krucių gatve esančių žemės sklypų 
riba abiem atvejais (be/su UAB „Bio wood:“ autotransportu) triukšmo lygis nesiekia 65 dBA. 
Vadovaujantis modeliavimo rezultatais galime teigti, kad UAB „Bio wood“ transportas neįtakoja 
leidžiamo ribinio triukšmo lygio viršijimo ties privažiavimo keliais esančiose gyvenamosiose 
teritorijose. 

Triukšmo vertinimo išvados 
Gamybinės veiklos skleidžiamas triukšmo lygis buvo nustatytas instrumentinių matavimų ir 
modeliavimo metodais. Atlikus triukšmo lygio skaičiavimus nustatyta, kad UAB „Bio wood“ 
gamybinės veiklos keliamas triukšmas ant veiklos vykdytojo žemės sklypų ribų, esančių ties 
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis neviršija: 

- ekvivalentinio triukšmo ribinių verčių dienos (Ldiena) metu – 55 dBA, vakaro (Lvakaras) metu – 
50 dBA ir nakties (Lnaktis) metu – 45 dBA, taikomų gyvenamajai ir visuomeninei teritorijoms 
pagal HN33:2011. 

- maksimalaus triukšmo ribinių verčių dienos (Ldiena) metu – 60 dBA, vakaro (Lvakaras) metu – 
55 dBA ir nakties (Lnaktis) metu – 50 dBA, taikomų gyvenamajai ir visuomeninei teritorijoms 
pagal HN33:2011. 

- UAB „Bio wood“ transportas dienos metu neįtakoja didžiausio leidžiamo ribinio dydžio 
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. 

PŪV metu numatoma tęsti gamybinę veiklą nekeičiant nei gamybinės įrangos našumo, nei darbo 
režimo. Triukšmo lygio pokytis PŪV metu neprognozuojamas. 
Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad objekte įrengtos triukšmo 
prevencijos priemonės veiksmingai sumažino gamybinės veiklos keliamą poveikį triukšmo aspektu. 
SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su UAB „Bio wood“ žemės sklypų ribomis papildomai 
apimant Nekilnojamojo turto kadastre ir registre (NTKR) neregistruotas teritorijas nemažesniu kaip 
70 m atstumu nuo stacionarių triukšmo šaltinių (gamybinės patalpos). 
5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB „Bio wood“ veikla 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.  

  



UAB „BIO WOOD“ MAŽEIKIŲ PADALINIO VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ADRESU 

PILIAKALNIO G. 9 IR 9A, KRUCIŲ K., MAŽEIKIŲ R. SAV., POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 

VERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2021 Puslapis 15 iš 21 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI 
UAB „Bio wood“ naudojamos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės: 
 

Oro taršos mažinimo 
priemonės 

Pjuvenų džiovinimo metu dulkių emisijos sumažinimui oro srautas prieš 
išleidimą į aplinkos orą apvalomas ciklonuose. Pjuvenų malimo metu į oro 
srautą patekusios dulkės pašalinamos ciklone ir filtravimo sistemoje. Kuro 
granulių aušinimo metu išsiskyrusios kietosios dalelės pašalinamos 
ciklone. Gamybinė įranga išdėstyta uždarame pastate, žaliavos ir 
produkcijos saugomos įrengti sandėlių pastatai. Žaliavos ir produkcija 
transportuojami dengtais juostiniais transporteriais. Kuro degimo 
produktų sklaidos padeginimui, padidintas dūmtraukių aukštis. Kurui 
naudojama tik mediena. 

Triukšmą mažinančios 
priemonės 

Gamybinio pastato išorė apmūryta keramzitbetonio blokeliais ir apdengta 
skardos plokštėmis. Pastato vakarinis šonas uždengtas tentu. Vakare ir 
nakties metu uždaromi visų pastatų vartai. Iš sandėlių/į sandėlius žaliavos 
ir produkcija transportuojami dengtais juostiniais transporteriais todėl  
transportavimui nebenaudojamas autotransportas. Ciklonų ventiliatorių 
skleidžiamo triukšmo izoliavimui sumontuotos akustinės dėžės. Atvira 
pjuvenų transportavimo vamzdžio dalis izoliuota akmens vata su išoriniu 
folijos sluoksniu. Ant pastato stogo ties filtravimo įrenginiu ir ciklonu 
įrengta papildoma 3 metrų aukščio ir 10 m ilgio akustinė sienelė. 

Vandens taršos 
mažinimo priemonės 

Buitinės nuotekos prieš išleidimą į aplinką valomos vietiniame nuotekų 
valymo įrenginyje. 

Techninės priežiūros, 
darbų saugos 
vykdymas, 
darbuotojų mokymai 

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 naudojama įranga, jos veikimo principais. Periodiškai atliekami 
rizikos veiksnių darbo vietose vertinimai. Šių priemonių vykdymas bus 
tęsiamas PŪV metu. 

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 
7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

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. 

Apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Mažeikių 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 Mažeikių 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 „Bio wood“ vykdomi technologiniai procesai įtakoja vietovės aplinkos oro užterštumą 
cheminėmis medžiagomis ir kvapais bei vietovės triukšmo lygį.  

Įvertinus teršalų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų koncentraciją 
teritorijoje, galima teigti, kad UAB „Bio wood“ veikla poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje 
gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje nedaro. Atlikus veiklos skleidžiamo triukšmo 
instrumentinius matavimus, nustatyta, kad triukšmo lygis už UAB „Bio wood“ veiklos teritorijos ribų 
neviršija ribinių lygių. Galima teigti, kad nagrinėjamo objekto veikla nedaro neigiamos įtakos 
visuomenės sveikatai. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 
PAGRINDIMAS: 
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 2 priedo 20 punktu ir taikant 100 m 
SAZ, nagrinėjamo objekto normatyvinės SAZ plotas būtų 11,3835 ha. Į normatyvinės SAZ ribas 
patenka žemės ūkio paskirties sklypai, vienas sklypas skirtas komercinės paskirties objektų 
teritorijoms bei vienas mažaaukščių namų statybai skirtas žemės sklypas. 

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. 
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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 
Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir kompleksiškai išanalizavus žinomus aplinkos 
veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai gyvenamoje aplinkoje, bei parinkus poveikio 
prevencijos priemones, galima daryti išvadą, jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai dėl 
UAB „Bio wood“ vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos nebus. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 
SAZ ribos formuojamos jas sutapdinant su UAB „Bio wood“ žemės sklypų ribomis, papildomai 
apimant Nekilnojamojo turto kadastre ir registre (NTKR) neregistruotas teritorijas nemažesniu kaip 
70 m atstumu nuo stacionarių triukšmo šaltinių (gamybinės įrangos) (žiūr. 5 pav.). 

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 „Bio wood“ 
vykdo taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringą. Monitoringas vykdomas pagal 
parengtą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. 

 
5 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 
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patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; aktuali redakcija). 

13. LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymas Nr. D1-368 „Dėl LR aplinkos ministro 1999-07-17 
įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir aplinkos ministro 
2002-12-31 įsakymo Nr. 698 „Dėl alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių 
įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija)). 

14. LR aplinkos ministro 2014-09-15 įsakymas Nr. D1-730 „Dėl LR aplinkos ministro 2007-11-30 
įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti“ pakeitimo“ (TAR, 2014, Nr. 12435). 

15. LR aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 28700, aktuali redakcija)). 

16. LR aplinkos ministro 2017-10-09 įsakymas Nr. D1-831 „Dėl LR aplinkos ministro 1999-07-14 
įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017, Nr. 
16089; aktuali redakcija). 

17. LR aplinkos ministro 2019-06-14 įsakymas Nr. D1-366 „Dėl LR aplinkos ministro 2007-04-02 
įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(TAR, 2019, Nr. 09712). 

18. LR aplinkos ministro 2021-03-31 įsakymas Nr. D1-194 „Dėl LR aplinkos ministro 2009-09-16 
įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(TAR, 2021, Nr. 06606). 
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19. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymas Nr. D1-329/V-469 
„Dėl LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos 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 patvirtinimo ir 
ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627; aktuali 
redakcija). 

20. LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010-07-07 įsakymas Nr. D1-585/V-611 
„Dėl LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymo Nr. 591/640 
„Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 82-4364). 

21. LR sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakymas 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; aktuali redakcija). 

22. LR sveikatos apsaugos ministro 2011-05-13 įsakymas 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). 

23. LR sveikatos apsaugos ministro 2016-01-19 įsakymas Nr. V-68 „Dėl LR sveikatos apsaugos 
ministro 2004-07-01 įsakymo Nr. V-491 „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 01346; aktuali redakcija). 

24. LR sveikatos apsaugos ministro 2016-03-22 įsakymas Nr. V-373 „Dėl LR sveikatos apsaugos 
ministro 2010-10-04 įsakymo 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“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 05756). 

25. LR sveikatos apsaugos ministro 2018-02-12 įsakymas Nr. V-166 „Dėl LR sveikatos apsaugos 
ministro 2011-06-13 įsakymo Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018, Nr. 02188). 

26. LR susisiekimo ministro 2007-11-10 įsakymas Nr. 3-357 „Dėl transporto priemonių ir 
sudedamųjų transporto priemonių dalių atitikties triukšmo kontrolės teisės norminiams aktams 
vertinimo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4840). 

27. LR žemės ūkio ministro 2012-04-30 įsakymas Nr. 3D-305 „Dėl LR žemės ūkio ministro 2003-
01-27 įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninio reglamento 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 52-2589). 

28. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-07-29 įsakymas Nr. AV-216 „Dėl Aplinkos 
apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymo Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 21267). 

29. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-07-29 įsakymas Nr. AV-217 „Dėl Aplinkos 
apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymo Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro 
užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 
21203). 

30. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2018-11-07 įsakymas 
Nr. 1-388 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005-
02-18 įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių 
Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM ir Priešgaisrinės apsaugos departamento prie 
VRM direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ (TAR, 2018, Nr. 18027). 
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31. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymas Nr. 
DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877). 

32. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 2019 m. redakcija 
(anglų kalba - EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2019). 

33. Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos. Valstybinis 
visuomenės sveikatos psichikos centras, 2019 m. 

34. Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso 
silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613-2:1996). 

35. 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“. 

36. Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. parengtos Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos. 

37. Triukšmo vertinimo ir valdymo modelis. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija, 2013 m.  

38. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema: 
http://sic.hi.lt/. 

39. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinė svetainė: www.kpd.lt. 

40. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinė svetainė: 
http://www.meteo.lt/. 

41. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinė svetainė: http://www.lgt.lt/. 

42. LR aplinkos ministerijos internetinė svetainė: www.am.lt. 

43. LR aplinkos apsaugos agentūros internetinė svetainė: www.gamta.lt, www.aplinka.lt. 

44. Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos internetinė svetainė: 
http://www.kpd.lt/. 

45. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės internetinė svetainė: http://db.std.lt. 

46. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinė svetainė: 
http://www.vstt.lt/. 

47. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR aplinkos ministerijos 
administruojamo LR teritorijų planavimo dokumentų registro internetinė svetainė: 
http://www.tpdr.lt/. 

48. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR aplinkos ministerijos 
administruojamo LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinės sistemos internetinė svetainė: http://www.tpdris.lt/. 

49. Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainė: https://www.mazeikiai.lt/. 

14. PVSV ATASKAITOS PRIEDŲ SĄRAŠAS: 
1 PRIEDAS. UAB „Ekosistema“ licencijos kopija. 
2 PRIEDAS. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai. 
3 PRIEDAS. Gamybinės įrangos išdėstymo schema. 
4 PRIEDAS. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2020-06-03 patikrinimo aktas Nr. (8-22 

4.80)PA-1651 ir Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos 2020-05-22 raštas 
Nr. (14.3)-AD5-7733 „Dėl aplinkos oro taršos normatyvo viršijimo UAB „Bio wood“ 
Krucių biokuro granulių gamybos įmonėje. 

5 PRIEDAS. UAB „Bio wood“ Krucių biokuro granulių gamybos įmonės taršos mažinimo 
priemonių ir veiksmų planas. 

6 PRIEDAS. Moldow SB tipo filtro instrukcija. 
7 PRIEDAS. Atliekų tvarkymo sutartis. 
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8 PRIEDAS. Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2020-09-23 raštas Nr. 
(30.3)-A4-159 „Dėl UAB ,,Bio wood“ foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“. 

9 PRIEDAS. UAB „Bio wood“ Krucių biokuro granulių gamybos įmonės Taršos leidimas Nr. TL-
Š.4-29/2019. 

10 PRIEDAS. Transporto teršalų skaičiuotė. 
11 PRIEDAS. Oro teršalų ir kvapų sklaidos aplinkos ore žemėlapiai. 
12 PRIEDAS. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimų rezultatų protokolas 

Nr. 21-147 ir Aplinkos triukšmo tyrimo protokolas Nr. F-AT-458/2021. 
13 PRIEDAS. Triukšmo šaltinių išdėstymo schema ir veiklos autotransporto skleidžiamo triukšmo 

sklaidos žemėlapiai. 
14 PRIEDAS. Vietovės keliais judančio autotransporto skleidžiamo triukšmo žemėlapiai (be ir su 

UAB „Bio wood“ autotransportu). 
15 PRIEDAS. LR SAM 2013-12-04 rašto „Dėl psichogeninių veiksnių poveikio visuomenės 

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

 
 


