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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Veiklos organizatorius UAB „Monsona“ (įm. kodas 305662982) 
adresas Architektų g. 56-101, Vilnius, LT-04111 Vilniaus m. sav. 
telefonas, faksas mob.: (8 606) 25 508 
el. paštas mesku.baras@gmail.com  
Kontaktinis asmuo Mantvydas Baranauskas 

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 
 10    Maisto produktų gamyba 

  10.9   Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba 

   10.91  Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba 

 20    Chemikalų ir chemijos produktų gamyba 

  20.5   Kitų cheminių medžiagų gamyba 

   20.59  Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba 

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

PŪV metu iš grūdų planuojama gaminti kombinuotuosius pašarus. Gamybos metu bus gaunamas 
šalutinis produktas - etilo alkoholis (spiritas). Planuojama perdirbti 4,5 t/parą įvairių grūdų, 
pagaminant iš jų 3,0 t/parą kombinuotųjų pašarų ir 3,0 t/parą etanolio. Per metus bus sunaudojama 
1642,5 t grūdų, o iš jų bus pagaminta 1095 t/m. pašarų ir 1095 t/m. etanolio. Gamyba bus vykdoma 
visus metus nepertraukiamai. 

Produkcijos gamybai taip pat naudojami fermentiniai preparatai. Iš micelinių grybų ir bakterijų 
pagaminti fermentiniai preparatai skirti grūdų krakmolo skaidymui iki gliukozės. Masės brandinimui 
naudojami mielių preparatai. PŪV metu numatoma naudoti pašarinių mielių pasėlį. Pašarinių mielių 
pasėlis bus auginamas objekte, šiuo tikslu bus įrengiami maži fermentavimo įrenginiai. 

Pavojingoms medžiagoms ar preparatams priskiriamos žaliavos gamyboje nebus naudojamos. 

Patalpų ir teritorijos apšvietimui bus naudojama elektros energija, metinės jos sąnaudos sieks 
~90 MWh/m. Technologinio garo gamybai bus įrengiamas garo katilas su 0,75 MW kieto kuro 
degikliu. Kurui bus naudojama mediena arba durpių briketai. Metinės kuro sąnaudos sieks: durpių – 
1927,2 t/m., medienos – 2102,4 t/m. 
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Gamyboje bus naudojamas geriamasis vanduo: 36 m3/parą ir 13 140 m3/m. Dar 200 m3 vandens bus 
naudojama technologinio garo gamyboje ir cirkuliuos uždaroje sistemoje. 

Gamybos procesas automatizuotas, proceso priežiūrai reikalingas tik vienas darbuotojas pamainoje. 
Viso gamyboje dirbs 3-4 darbuotojai (jų darbas bus organizuojamas pamainomis). 

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

Gamybinė įranga bus išdėstyta esamame sandėlio pastate, kurio bendras plotas yra 578,28 m2. Vieno 
aukšto pastate bus įrengta grūdų sandėliavimo patalpa (77 m2), žaliavų ir produkcijos sandėlis 
(221 m2 dydžio), katilinė (~ 30 m2) ir 250 m2 gamybinė patalpa. Gamybinėje patalpoje bus statomas 
modulinis pastatas (plotas ~15 m2), kuriame bus atskirtos buitinės patalpos darbuotojams. 

Šalia esančiame arkiniame sandėlyje (plotas 532,10 m2) numatoma saugoti grūdus ir kurą. 

Produkcijos gamybos technologija 

Sunkiuoju autotransportu bus atvežami jau išvalyti ir naudojimui paruošti grūdai. Grūdai gali būti 
atvežami tiek supakuoti, tiek birūs. Grūdai iki naudojimo bus laikomi sandėlyje, vienu metu . Čia gali 
būti saugoma 300-500 t grūdų. Iš arkiniame sandėlyje esančių pakuočių ar kaupo grūdai lanksčiu 
pneumovamzdžiu bus tiekiami į sandėlio pastate esantį grūdų sandėlį. Žaliavų sandėlyje gali būti 
saugomas savaitės grūdų poreikis. 

Į grūdų bunkerį grūdai iš grūdų sandėlyje supiltų kaugių bus paduodami vamzdžiu su jame įrengtu 
sraigtiniu transporteriu. Iš grūdų kaupimo bunkerio lanksčiu pneumovamzdžiu tiekiami į kūjinį 
smulkintuvą. Smulkinant grūdus pradedamas ruošti mentalas (sucukrinimui paruošta krakmolinių 
žaliavų masė). 

Susmulkinta žaliava paduodama į virimo aparatą. Į šį aparatą pilamas vanduo, masė maišoma 
integruota maišykle. Taip paruošiama tyrė, kuri toliau apdorojama hidrotermiškai - šutinama, 
verdama ir suskystinama, taip gaunant mentalą. Šildymui naudojami garai, kurie ruošiami garo katile. 

Mentalo masė atvėsinama iki 58-60 0C ir tuomet įleidžiamas fermentų preparatas. Grūdų masėje 
esantis krakmolas sucukrinamas. Iš mentalo pagaminama misa, kuri išleidžiama į 
fermentavimo/virimo talpą. Šioje talpoje misa bus atvėsinama iki 20-28 0C, į masę pridedamas 
pašarinių mielių pasėlis. Fermentacinėje talpoje vykdomas mielių, baltymų ir nepakeičiamųjų amino 
rūgščių masės kaupimas ir augimas. Šio proceso trukmė 72 val. 

Pasibaigus fermentavimo procesui, aukštą baltymų kiekį turinti masė siurbliu išpilstoma į 
pasterizavimo/garinimo talpas. Pasterizavimas prailgina produkcijos tinkamumo vartojimui terminą. 
Pasterizuota aukštą baltymų turinti pašarinė masė per automatinį reguliatorių perpilama į tarpinę 
pašarų talpą ir joje atvėsinta nusausinama pašarų separatoriuje/džiovintuve. Pagaminta kombinuotųjų 
pašarų produkcija suberiama į konteinerį. Pašarų pripildytas konteineris uždengiamas ir saugomas 
produkcijos sandėliavimo patalpoje. 

Prie sistemos bus pajungiamas atskiras skystos frakcijos - etanolio - kaupiklis. Etanolis bus 
išpilstomas į plastikines statines, kurios bus saugomos produkcijos sandėlyje. Etanolio statinės į 
autotransportą bus sukraunamos rankiniu vežimėliu. 

Aukščiau aprašytas gamybos technologinis procesas parodytas įrangos gamintojų vaizdinėje 
medžiagoje1, technologinė schema pateikiama 1 pav. 

Technologinis garas PŪV poreikiams bus ruošiamas 0,75 MW kieto biokuro katilinėje. 

                                                 
1 El. prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=7_0fZvqwEQo&feature=youtu.be  
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1 pav. Gamybinės įrangos „Universal“ technologinė schema (paros kiekiai) 

Transportavimas 

Žaliavos ir produkcija bus gabenami tiekėjų ar pirkėjų krovininiais automobiliais. Vidutiniškai per 
dieną atvyks 4 sunkiojo autotransporto priemonės. Kieto biokuro tiekimui per savaitę atvažiuos 2 
sunkvežimiai. Sunkiojo autotransporto judėjimas teritorijoje bus organizuojamas tik dienos metu 
- 7.00-19.00 val. 

Darbuotojų ir užsakovų lengvųjų automobilių per parą vidutiniškai atvyks 5. Lengvųjų automobilių 
eismas galimas visą parą (vakare ir naktį keisis darbuotojų pamainos). 

Pastato vėdinimo sistema 

Gamybinėje veikloje išsiskiriantys oro teršalai pateks į gamybinę patalpą. Saugios darbo aplinkos 
užtikrinimui projektuojama mechaninė vėdinimo sistema: oras bus šalinamas per oro šalinimo 
sistemą su stoginiu ventiliatoriumi. Prieš išleidimą į aplinką gamybinės patalpos oras bus valomas 
filtravimo įrenginyje, kurį sudarys kišeniniai ir kasetiniai filtrai bei aktyvuotos anglies filtrai. 
Kišeniniame ir kasetiniame filtre iš oro srauto bus pašalinamos kietosios dalelės (dulkė), o aktyvuotos 
anglies filtre bus absorbuojami lakieji cheminiai komponentai. 
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Nuotekų tvarkymas 

Gamybinės veiklos metu vanduo naudojamas technologinio garo gamybai (cirkuliuoja 
šilumokaičiuose), mentalo ruošimui ir įrangos plovimui. Įrangos plovimo metu susidarys 
nuotekos, kurių kiekis sieks 1 m3/parą arba 365 m3/m. Veiklos metu toksiškos medžiagos nėra 
naudojamos ar gaminamos, todėl gamybinės nuotekos bus kanalizuojamos į centralizuotus buitinių 
nuotekų tinklus. 

PŪV metu darbuotojų veiklos metu susidarys 0,5 m3/parą ir 180 m3/m. buitinių nuotekų, kurios 
bus kanalizuojamos į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus. 

Atliekų tvarkymas 

Darbuotojų buitinės veiklos metu susidarys iki 1 t/m. mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01; 
pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 
„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)), kurios kaupiamos plastikiniame buitinių atliekų konteineryje ir 
tolimesniam tvarkymui perduodamos LR Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau - ATVR) 
registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Gamyboje susidarys įvairių pakuočių atliekos: popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01), 
plastikinės pakuotės (15 01 02), mišrios pakuotės (15 01  06). Šių atliekų susidarys po kelias tonas 
per metus. Technologinės įrangos priežiūros metu susidarys iki 0,5 t/m. panaudotų filtrų, tepaluotų 
pašluosčių, apsauginių drabužių atliekų (15 02 02*). Katilinės eksploatacijos metu susidarys ~ 95 t/m. 
pelenų (10 01 01). 

Visos šios atliekos bus kaupiamos atskirai, jų tarpusavyje nemaišant ir tolimesniam tvarkymui 
perduodamos LR ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams.  

Filtro aktyvuotos anglies kasetės bus perduodamos jų tiekėjui regeneruoti ir atliekoms 
nepriskiriamos. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Gamybinę veiklą planuojama pradėti 2022 m. Gamybinės veiklos vykdymas neterminuotas. 

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

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra vykdoma gamybos vietos pasirinkimo metu. 
PVSV ataskaitos rengimo metu nustatomas planuojamų veiklų keliamas poveikis visuomenės 
sveikatai. 

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

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

UAB „Monsona“ veiklai vykdyti pasirinko esamą pastatą, kuris yra Karlų kaimo pramoniniame 
rajone, Visagino savivaldybės teritorijoje. Planuojamos veiklos pobūdis neprieštarauja teritorijų 
planavimo dokumentų sprendiniams. Teritorijoje yra visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra. 
Besiribojančiose teritorijose mažiausiai 290 m atstumu nuo PŪV naudojamo žemės sklypo ribų nėra 
registruota gyvenamųjų ar visuomeninių teritorijų. Pastato vieta bei jo plotas yra tinkami PŪV 
vykdymui. Atsižvelgiant į šiuos motyvus, vietos pasirinkimo alternatyvos nesvarstomos. 

Buvo svarstyta gaunamo tarpinio produkto - etanolio galimybė saugoti 10 m3 talpoje. Bet įvertinus 
tokio produkcijos laikymo būdo žalą (papildomų oro taršos šaltinių susidarymą etanolio pildymo, 
saugojimo ir krovos į autocisternas metu), pasirinkta produkciją laikyti tik plastikinėse, sandariose 
statinėse. 
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Gamybos vykdymui planuojama įrengti šiuolaikišką, pilnai automatizuotą gamybos įrangą. 
Pasirinkta gamybos linija, kurioje nesusidaro atliekų ir nuotekų. Pilna įrangos komplektacija bus 
įsigyjama iš vieno įrangos tiekėjo. Kitos technologinės įrangos alternatyvos nesvarstomos. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

PŪV vieta - 0,9941 ha ploto kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės 
sklypas (kad Nr. 4535/0005:908 Karlų k.v.), esantis adresu Dūkšto kel. 7, Karlų k., Visagino sav. 

Žemės sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV, išsidėstęs Karlų kaimo teritorijoje, istoriškai 
susiformavusiame pramonės rajone. Žemės sklypą iš šiaurės, rytų ir pietų pusių supa kiti kitos 
(pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypai. Vakarų pusėje PŪV 
naudojamas žemės sklypas ribojasi su nesuformuotu laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypu, 
per kurį iš Dūkšto kelio patenkama į PŪV žemės sklypą. UAB „Monsona“ PŪV numatomo naudoti 
žemės sklypo bei gretimai jo esančių kitų žemės sklypų ribos ir naudojimo būdai bei paskirtys 
pateikiami 2 pav. esančioje Kadastro žemėlapio ištraukoje. PŪV numatomas naudoti žemės sklypas 
su gyvenamosios ar visuomeninėmis teritorijomis nesiriboja.  

PŪV numatomas naudoti žemės sklypas Visagino savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Visagino 
savivaldybės tarybos 2017-06-27 sprendimu Nr. TS-123 „Dėl Visagino savivaldybės bendrojo plano 
koregavimo patvirtinimo“, pagrindiniame brėžinyje patenka į pramonės zonos ribas. Funkcinės zonos 
indeksas - 5K(P). Pramonės rajono verslo, aptarnavimo, gamybos, pramonės teritorijose bet kokia 
esama ar PŪV privalo atitikti higienos normų reikalavimus ir neturi daryti neigiamo poveikio 
visuomeninei ir gyvenamajai aplinkai bei žmonių sveikatai. 

PŪV numatomas naudoti žemės sklypas nepatenka į požeminių vandens vandenviečių ribas bei 
registruotas ir/ar projektines vandenviečių apsaugos zonas VAZ. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 
Nr. 9862; aktuali redakcija), PŪV nustatomi šie sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydžiai: - 
paruoštų pašarų gyvuliams gamyba – 100 m (2 priedo 9.1 punktas); - kitų cheminių medžiagų gamyba 
– 300 m (2 priedo 30. punktas). 

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 „Monsona“ veiklą planuojama vykdyti žemės sklype kad. Nr. 4535/0005:908 Karlų k.v. Žemės 
sklypo paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo plotas 
- 0,9941 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui, su kuriuo prieš pradedant 
vykdyti PŪV, bus sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis. 

Žemės sklype, kurį numatoma naudoti PŪV vykdyti, yra pastatyti ir Nekilnojamojo turto registre 
(toliau - NTR) įregistruoti šie pastatai ir/ar statiniai: pastatas - arkinis sandėlis (un. Nr. 4598-3001-
5124, paskirtis - sandėliavimo); pastatas - sandėlis (un. Nr. 4598-3001-5130, paskirtis - 
sandėliavimo); kiti inžineriniai statiniai - kiemo statiniai (tvora ir aikštelė (2 vnt.)) (un. Nr. 4400-
1235-5736, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai); nuotekų šalinimo tinklai - paviršinių nuotekų valymo 
įrenginiai (un. Nr. 4400-2679-3796, paskirtis - nuotekų šalinimo tinklų). 

Veiklos žemės sklype yra šios teritorijos, kurioms taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos  
(III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas - 0,0685 ha); - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
ketvirtasis skirsnis) (plotas - 0,0072 ha). 
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2 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys 
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4.3. Vietovės infrastruktūra. 

Žemės sklype bus įrengta veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra: vandentiekis, nuotekų tinklai, 
elektros tiekimo tinklai, privažiavimo kelias. Vandens tiekimui svarstoma galimybė įsirengti 
požeminio vandens gręžinį. Technologinio garo gamybai bus įrengta katilinė. UAB „Monsona“ 
veiklos aptarnavimui į teritoriją vidutiniškai per parą atvyks 6 sunkvežimiai ir 5 lengvieji 
automobiliai. 

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 potenciali gyvenamoji aplinka - 390 m atstumu pietvakarių kryptimi esantys žemės ūkio 
(mėgėjų sodų žemės sklypai) paskirties žemės sklypai (artimiausias žemės sklypas, esantis adresu 
Pušų g. 2, Juliškės k., Visagino sav.). Artimiausias visuomeninis objektas - 290 m atstumu šiaurės 
kryptimi esantis Lietuvos Respublikos nuosavybės teise valdomas, adresu Dūkšto kel. 62, Visagino 
sav., kuriame yra įrengtos Visagino savivaldybės kapinės. 

Daugiau planuojamų ar suplanuotų rekreacinių teritorijų ar kitų visuomenės sveikatos saugos 
požiūriu reikšmingų objektų mažiausiai 500 m atstumu nuo PŪV numatomo naudoti žemės sklypo 
nėra. 

Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 
planuojamų teritorijų žemėlapio duomenimis, kitų gyvenamųjų teritorijų, visuomeninės ir rekreacinės 
paskirties objektų PŪV teritorijos gretimybėje steigti nenumatoma. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistemos „Infostatyba“ 
duomenimis, 2020 m. objekto gretimybėje statybą leidžiantys dokumentai nebuvo išduoti. 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 
SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR 
KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS  

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

Teršalų išmetimas iš rūkyklos paskaičiuotas vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-12-13 įsakyme 
Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; aktuali redakcija) 30 
ir 35 punktuose nurodyta metodika. Į aplinkos orą išmetami teršalai: anglies monoksidas CO, azoto 
dioksidas NO2, sieros dioksidas SO2, kietosios dalelės KD10 ir KD2,5, angliavandeniliai (LOJ), 
etanolis, etilacetatas, izobutanolis. 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai; 

 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0 (miestai, miškai); 
 Platuma lygi 55,6; 
 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 2021-09-

21 raštu Nr. (30.3)-A4-157 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“; 
 Įvertintas PŪV ir greta vykdomos veiklos taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius 

(teršalų išmetimo trukmė). 

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 
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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 visuomeninėje bei gyvenamojoje aplinkoje nebus viršijamos 
į aplinkos orą išskiriamų teršalų ribinės vertės, todėl SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su 
veiklos žemės sklypo 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. 

Produkcijos gamybos ir etanolio perpylimo metu į aplinkos orą išsiskirs kvapus galinčios skleisti 
medžiagos. Taip pat kvapus skleis kietojo biokuro degimo produktai – azoto dioksidas ir sieros 
oksidas.  

Modeliavimo sistema ADMS 5.2 atlikus teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, prognozuojama 
kvapo koncentracija veiklos žemės sklype siekia 0,175 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje – 0,094 OUE/m3. Kartu su PŪV kvapais įvertinus greta vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos 
skleidžiamus kvapus nustatyta, kad didžiausia kvapų koncentracija sieks 0,242 OUE/m3. Sumodeliuota 
kvapo koncentracija neviršys kvapo slenksčio vertės (1,0 OUE/m3) ir kvapas nebus nejaučiamas. 
Vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais, darome išvadą, kad nei veiklos žemės sklype, nei už 
jo ribų reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus (ribinė vertė - 5 OUE/m3), 
todėl ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys. 
Planuojamo objekto SAZ ribos gali būti formuojamos jas sutapdinant su veiklos žemės sklypo 
ribomis. 

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

Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje vertinamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 
2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 
2011, Nr. 75-3638) reikalavimais, kur nurodoma, jog gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamo triukšmo, ekvivalentinis triukšmo lygis neturi viršyti: dieną (700 - 1900 val.) – 55 dB(A); 
vakare (1900 - 2200 val.) – 50 dB(A); naktį (2200 - 700 val.) – 45 dB(A). Maksimalus triukšmo lygis 
gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, neturi viršyti: dieną – 60 dB(A), 
vakare – 55 dB(A), naktį – 50 dB(A). Gyvenamojoje aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo, ekvivalentinis triukšmo lygis neturi viršyti: dieną (700 - 1900 val.) – 65 dB(A); vakare (1900 
- 2200 val.) – 60 dB(A); naktį (2200 - 700 val.) – 55 dB(A). Maksimalus triukšmo lygis gyvenamojoje 
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamą triukšmą, neturi viršyti: dieną – 70 dB(A), vakare – 65 
dB(A), naktį – 60 dB(A). 

PŪV įtaka vietovės triukšmo lygiui nustatyta modeliavimo būdu. Stacionarių ir mobilių triukšmo 
šaltinių triukšmas PŪV teritorijoje ir už jos ribų sumodeliuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. 
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PŪV įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti dviem skaičiavimo variantais: 

I. Vertinti PŪV triukšmo šaltiniai. Skaičiavimuose vertinta triukšmo šaltinių darbo trukmė 
skirtingais paros periodais. Vakaro ir nakties metu bus vykdoma tik gamybinė veikla, 
keičiantis pamainoms atvyks darbuotojų lengvasis autotransportas. Šiais periodais triukšmo 
lygis bus vienodas, todėl parengtas vienas bendras sklaidos žemėlapis vakaro ir nakties 
periodams. Dienos metu be gamybinės veiklos bus vykdomi žaliavos/produkcijos krovos 
darbai, tad triukšmo lygis bus didesnis ir šiam paros periodui parengtas atskiras triukšmo 
sklaidos skaičiavimo žemėlapis. 

II. Vertintas PŪV triukšmo šaltinių ir vietovės keliais judančio autotransporto keliamas 
triukšmo lygis. Intensyviausiai veiklos transportas judės dienos metu. Vakaro ir nakties 
periodais važiuos tik keli lengvieji automobiliai keičiantis darbuotojų pamainoms. Šiais 
periodais triukšmo lygis bus vienodas, todėl parengtas vienas bendras sklaidos žemėlapis 
vakaro ir nakties periodams. Dienos metu be gamybinės veiklos bus vykdomi 
žaliavos/produkcijos krovos darbai, tad triukšmo lygis bus didesnis ir šiam paros periodui 
parengtas atskiras triukšmo sklaidos skaičiavimo žemėlapis. 

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu, kurį už PŪV žemės sklypo ribų skleis UAB „Monsona“ 
veikloje eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, bus iki 53 dBA. Suminis triukšmo 
lygis kartu įvertinus ir vietovės kelias judančio transporto keliamą triukšmą prognozuojamas iki 
54 dBA. 

Skaičiavimais nustatyta, kad vakaro ir nakties periodais ties PŪV žemės sklypo ribomis skleidžiamas 
ekvivalentinio triukšmo lygis sieks iki 43 dBA. Suminis triukšmo lygis kartu įvertinus ir vietovės 
kelias judančio transporto keliamą triukšmą prognozuojamas iki 45 dBA. 

Atlikus akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos veiklos įtaka vietovės 
triukšmo lygiui bus nežymi. Už veiklos žemės sklypo ribų planuojamo objekto eksploatacija neįtakos 
ekvivalentinio triukšmo lygio didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių pagal 
HN 33:2011 dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu taikomų gyvenamajai ir 
visuomeninei teritorijai, viršijimo. 

Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos 
įtakos gyventojų sveikatai. Nagrinėjamos ūkinės veiklos SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant 
su pagal higienos normą HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatų ir jų aplinkoje izolinijomis. Kadangi izolinijos 
telpa PŪV žemės sklype, SAZ galima formuoti ją sutapdinant su veiklos žemės sklypo ribomis. 

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

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

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

PŪV metu numatoma naudoti šias poveikį aplinkai mažinančias priemones:  

- Oro taršos mažinimui: grūdai į objektą bus atvežami jau išvalyti ir paruošti naudojimui, taip 
bus sumažinama kietųjų dalelių tarša žaliavos paruošimo ir tiekimo metu; grūdai ir kuras bus 
saugomi uždarame sandėlyje, taip apsaugant juos nuo vėjo erozijos; prieš išleidimą į aplinką 
gamybinės patalpos oras bus valomas filtravimo įrenginyje, kurį sudarys kišeniniai ir 
kasetiniai filtrai bei aktyvuotos anglies filtrai. Kišeniniame ir kasetiniame filtre iš oro srauto 
bus pašalinamos kietosios dalelės (dulkė), o aktyvuotos anglies filtre bus absorbuojami lakieji 
cheminiai komponentai;  
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- Triukšmo mažinimui: gamybos įranga bus išdėstyta pastato viduje; veikloje bus naudojama 
nauja techniškai tvarkinga įranga; žaliavos ir produkcijos krovos darbai bus vykdomi pastato 
viduje ir tik dienos metu; 

- Vandens taršos mažinimui: gamybinės, buitinės ir paviršinės nuotekos bus tvarkomos 
vadovaujantis nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais LR teisės aktais; 

- Techninės priežiūros, darbų saugos vykdymas, darbuotojų mokymai: bus vykdoma nuolatinė 
gamyboje naudojamos technologinės įrangos techninė priežiūra; bus nuolat stebimas gamybos 
procesas ir prižiūrima, kad būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų; bus rengiami 
darbuotojų mokymai, kurių metu darbuotojai supažindinami su bendrovės veiklos metu 
naudojamomis medžiagomis, įranga, jos veikimo principais; periodiškai bus atliekami 
rizikos veiksnių darbo vietose vertinimai; šių priemonių vykdymas bus tęsiamas visu objekto 
veiklos periodu. 

 

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

2020 metų pradžioje Visagino savivaldybėje, 58,0 km2 ploto teritorijoje, bendras gyventojų skaičius 
buvo 18 024, iš jų 17 805 gyveno Visagino mieste, o 219 - savivaldybės teritorijoje esančiuose 
kaimuose. Lietuvoje gyventojų skaičius 2020 m. pradžioje siekė 2 794 090. 

Apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Visagino savivaldybės 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 Visagino savivaldybės ir LR gyventojų apsilankymų gydymo įstaigose, 
sergamumo kraujotakos, kvėpavimo, nervų sistemų ligomis, cukriniu diabetu, piktybiniais navikais 
pokyčiai pastarąjį dešimtmetį. 

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 „Monsona“ PŪV gali turėti įtakos aplinkos oro cheminiam užterštumui ir užterštumui kvapais 
bei vietovės triukšmo lygiui dėl technologinių procesų ir autotransporto priemonių eismo keliamo 
triukšmo. 

Įvertinus teršalų ir kvapų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų 
koncentraciją teritorijoje, galima teigti, kad poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje 
gyvenamojoje ir visuomeninėje teritorijoje nebus. Atlikus gamybinės veiklos skleidžiamo triukšmo 
lygio ir bendrovės autotransporto skleidžiamo triukšmo modeliavimą, nustatyta, kad triukšmo lygis 
už UAB „Monsona“ veiklos sklypo ribų neviršys ribinių lygių. Galima teigti, kad objekto veikla 
neturės 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 
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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 9.1 punktu, paruoštų pašarų 
gyvuliams gamybai nustatomas 100 m SAZ dydis, o 2 priedo 30 puntu, kitų cheminių medžiagų 
gamybai nustatomas 300 m SAZ dydis. Į normatyvinės SAZ ribas patenka pramonės, inžinerinės 
infrastruktūros, miškų ūkio teritorijos bei nedidelė dalis visuomeninės paskirties žemės sklypo. 
Gyvenamosios teritorijos į normatyvinės SAZ ribas nepatenka. 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 
9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 
pasirinkimo pagrindimas. 

Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudotos metodikas, pateiktas Europos Sąjungos 
direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, 
susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo 
kokybei. Pirmame etape buvo identifikuoti pavojingi veiksniai, kurie gali turėti įtakos gyvenamajai 
aplinkai, toliau išskirti prioritetai pagal esamą situaciją ir veiksnių (ekotoksikologinių, fiziko – 
cheminių ir kt.) svarbą. Sekančiame etape atlikti dozės, darančios įtaką žmogaus sveikatai 
skaičiavimai. Paskutiniame ketvirtame etape atliktas pavojingumo nustatymas, lyginamas 
paskaičiuotų koncentracijų poveikis su nesukeliančių pasekmių gyvenimo kokybei koncentracijomis 
ir fizikiniais poveikiais. Metodas įvertintas Europos Sąjungoje. Juo naudojantis, pagal būtinybę 
galima įvertinti visus aplinkoje esančius veiksnius, kaip bioakumuliaciją, degradaciją, perėjimus per 
trofinę grandį, įsisavinimą žmogaus organizme per mitybinę grandį ir kt. 

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

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 
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 „Monsona“ planuojamos ūkinės veiklos nebus. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 
Ribinių taršos verčių izolinijos telpa PŪV žemės sklypo ribose. SAZ ribos formuojamos jas 
sutapdinant su objekto žemės sklypo ribomis (žiūr. 3 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 „Monsona“ 
UAB „Monsona“ turės vykdyti išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringą. 
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3 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 
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