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ĮVADAS 
 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus – UAB „MS LT01“ planuojama ūkinė veikla (toliau 

- PŪV) – iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla bus vykdoma Pramonės g. 1, Alytaus 
mieste esančio pastato dalyje, naujų pastatų statyba nenumatoma. Planuojamos ūkinės veiklos 
metu, perdirbant iškastinę mineralinę uolieną, cheminės konversijos būdu bus pagaminamos 
cheminės medžiagos - magnio sulfatas, silicio hidroksidas, natrio sulfatas, žaliavos – metalurgijos 
milteliai, kvarcinis smėlis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo 1996 m. rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja 
redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) 
(toliau – PAV įstatymas) planuojama veikla atitinka PAV įstatymo 1 priedo 6.2. ir 6.3. punkte 
nurodytas veiklas, kurių poveikis aplinkai turi būti vertinamas. Vadovaujantis PAV įstatymo 3 
straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimais atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. 

 
Visuomenės informavimas ir supažindinimas su programa ir ataskaita atliekamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Poveikio 
aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita parengta Aplinkos apsaugos agentūros 2019-12-20 raštu 
Nr. (30.1)-A4E-6785 patvirtintos PAV programos pagrindu.  

 
Poveikio aplinkai vertinimo procesas apima šiuos etapus: 
➢ PAV programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programos dokumentą, 

derinimas su PAV subjektais (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus 
departamentu, Alytaus priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyriumi. 
PAV programą tvirtina atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA); 

➢ PAV ataskaitos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą ataskaitos dokumentą, 
viešas visuomenės supažindinimas su vertinimo teiginiais bei išvadomis, derinimas su PAV 
subjektais; 

➢ Atsakingos institucijos sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie 
priimtą sprendimą. 

 
Pagrindiniai PAV tikslai: 
1) Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 

poveikį aplinkos elementams; 
2) Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos 

sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat 
aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai; 

3) Nustatyti galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos elementams ir visuomenės 
sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir 
(ar) galimų ekstremaliųjų situacijų; 

4) Nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo 
neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį 
kompensuoti; 
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5) Nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, 
atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. 

 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita parengta Aplinkos apsaugos agentūros 2019-12-20 raštu 

Nr. (30.1)-A4E-6785 patvirtintos PAV programos pagrindu.  
 

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą paskelbta visuomenės 
informavimo priemonėse: 

✓ Vietiniame laikraštyje „Alytaus naujienos“, 2019-09-19; 
✓ Alytaus miesto savivaldybės skelbimų lentoje, 2019-09-18; 
✓ PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje www.aplinkosvadyba.lt, 2019-09-18; 
✓ Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje, 2019-09-20. 
 
PAV subjektai, kurie teikė savo išvadas dėl PAV Programos ir teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: 
✓ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus 

departamentas; 
✓ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus 

priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba; 
✓ Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyrius PAV programai 

pritarė, tačiau nurodė kad PAV ataskaitos nenagrinės; 
✓ Alytaus miesto savivaldybės administracija. 
 
PAV programos subjektų ir atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros derinimo 

išvados pateiktos 16 priede. 
 
Informacija apie atliekamą viešą parengtos PAV ataskaitos pristatymą paskelbta visuomenės 

informavimo priemonėse: 
✓ Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainės skelbimų lentoje, www.alytus.lt, 2020-05-

07; 
✓ PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje www.aplinkosvadyba.lt, 2020-05-07; 
✓ Vietiniame laikraštyje „Alytaus naujienos“, 2020-05-09. 

 
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 

D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) 741 punkte nurodyta, kad ekstremaliosios situacijos metu apribojus 
visuomenės patekimą į savivaldybės (-ių) ir (ar) seniūnijos (-jų) patalpas, PAV ataskaitos 
eksponavimas atliktas internetu (eksponuojant ataskaitą elektroniniu formatu) PAV dokumentų 
rengėjo interneto svetainėje, ataskaitos eksponavimas PAV dokumentų rengėjo ir savivaldybės 
patalpose nebuvo rengiamas. 

2020 birželio 8 d. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu buvo atliktas viešas parengtos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas visuomenei. Pristatymo protokolas pateiktas 12 priede. 

 Informacija apie viešo parengtos PAV ataskaitos pristatymo informaciją visuomenės 
informavimo priemonėse pateikta 17 priede. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams bei 
atsakingai institucijai - Aplinkos apsaugos agentūrai. 
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I SKYRIUS. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 
 
1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 
 
1.1 Planuojamos ūkinės veiklos vietos aprašymas 

 
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Alytaus apskrityje, Alytaus miesto 

savivaldybės teritorijoje, Alytaus miesto šiaurės vakarų dalyje, adresu Pramonės g. 1. PŪV bus 
vykdoma teritorijoje esančio pastato dalyje, naujų pastatų statyba nenumatoma. Planuojamos 
ūkinės veiklos teritorija rytinėje dalyje ribojasi su Pramonės gatve, pietinėje – Audėjų gatve. 

 

 
1 pav. PŪV vieta (inf. šaltinis – www.regia.lt) 

 
Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti pastatų komplekso esančio Pramonės g. 1, Alytus, 

dalyje. Kitoje šių pastatų komplekso dalyje, kurioje veiklą vykdė padangų perdirbimo įmonė UAB 
„Ekologistika“, 2019 m. spalio 16 d. kilo gaisras, kurio metu buvo apgadinta dalis pastatų komplekse 
esančių pastatų. Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamo pastato dalis nuo pastatų komplekso, 
kuriame buvo kilęs gaisras, nutolęs per ~0,25 km į rytus (2 pav.). Gaisras PŪV numatomų naudoti 
pastatų nepasiekė. 

 

PŪV vieta  
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2 pav. Gaisro vieta planuojamos ūkinės veiklos vietos atžvilgiu 

 
Siekiant įvertinti kilusio gaisro įtaką planuojamos ūkinės veiklos metu numatomų naudoti 

pastatams, 2019 m. spalio 29 d. buvo patalpų ekspertinis tyrimas, kurio metu nustatyta, kad kilęs 
gaisras vyko pakankami dideliu atstumu nuo tiriamos pastato dalies ir dėl aukštos temperatūros bei 
dėl gesinimo (vandens ir staigaus temperatūrų pokyčio) poveikio, naujų vizualiai matomų 
konstrukcijų pažaidų, kurios buvo fiksuotos VGTU tyrimo metu, ir kurio pagrindu buvo atliktas 2018-
05-18 UAB „Statybos procesų valdymas“ Esamų defektų vertinimas Nr. 2018-05-18-1, nebuvo 
pastebėta. Ekspertinio tyrimo ataskaita pateikta 1 priede. 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra pakankamai dideliu atstumu 
nuo teritorijos, kurioje buvo kilęs gaisras, taip pat tai, kad atlikus planuojamų naudoti patalpų 
ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų, galima daryti išvadą, kad kilęs gaisras 
nepaveikė planuojamos ūkinės veiklos metu numatomos naudoti pastato dalies, todėl esamas 
pastatas tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas, kitos alternatyvios PŪV 
vykdymo vietos nėra svarstomos ir PAV ataskaitoje nėra nagrinėjamos. 

 
Remiantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-229 „Dėl 

Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-
27 sprendimu Nr. T-290 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtino Alytaus miesto savivaldybės 
tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                       10 

pakeistų sprendinių patvirtinimo“, dalies koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu Alytaus miesto bendrojo 
plano (toliau – Bendrasis planas) sprendinių pagrindiniu brėžiniu (3 pav.) nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į pramonės ir sandėliavimo (PS) funkcinę 
zoną, kuri skirta gamybai, sandėliavimui, logistikai ir atliekų perdirbimui; 

➢ Planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius. 
 

 

 
3 pav. Ištrauka iš Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pagrindinio brėžinio (inf. šaltinis – www.alytus.lt) 

PŪV vieta  
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PŪV numatoma vykdyti esančio pastato dalyje, viename žemės sklype (1 pav.), kurio kad. Nr. 
1101/0001:130, unikalus daikto numeris 4400-3207-3996. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – 
kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Viso žemės 
sklypo plotas – 28,5593 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Dėl 
PŪV metu naudojamų patalpų bus sudaryta nuomos sutartis.  Žemės sklypui nustatytos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos: 

➢ Elektros tinklų apsaugos zonos. Plotas – 0,4265 ha; 
➢ Naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zonos. Plotas – 0,45 ha; 
➢ Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos. Plotas – 0,13 ha; 
➢ Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. Plotas – 0,2116 ha; 
➢ Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. Plotas – 0,136 ha; 
➢ Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos. Plotas – 2,12 ha; 
➢ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos. 

Plotas – 19,8839 ha; 
➢ Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos. Plotas – 0,8435 ha; 
➢ Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos. Plotas – 28,5593 ha; 
➢ Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos. Plotas – 28,5593 ha. 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos pateiktos 2 priede. 
 

1.2 Planuojamos ūkinės veiklos vietos gretimybės 
 
Artimiausias mišrios paskirties pastatas, esantis Pramonės g. 4, Alytus, kuriame yra 13-a 

gyvenamųjų patalpų, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~0,16 km į rytus. 
Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, esantis  
Pramonės g. 1B, Alytus, nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,13 km į pietus ir VŠĮ Alytaus medicininės 
reabilitacijos ir sporto centras, esantis Pramonės g. 9, Alytus, nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,32 
km į šiaurės vakarus. Artimiausio mišrios paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis ir 
visuomeninės paskirties pastatų vietos pateiktos 4 paveiksle ir situacijos schemoje, kuri pateikta 3 
priede. 
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4 pav. Artimiausio gyvenamojo ir visuomeninės paskirties pastatų vieta (inf. šaltinis – www.maps.lt) 

 
Remiantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu (5 pav.) 

nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, 

nepatenką į jų apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas; 
➢ Artimiausias kadastre įregistruotas paviršinis vandens telkinys, Gulbynės karjeras, nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~0,6 km į pietvakarius. 
 

 
5 pav. Artimiausių paviršinių vandens telkinių išsidėstymas (inf. šaltinis - https://uetk.am.lt) 

 
 
 

Artimiausias gyvenamasis namas PŪV vieta  

PŪV vieta  

Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai 
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Remiantis karstinio regiono žemėlapiu (6 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta teritorijų, kurioje vyksta 

karstiniai procesai; 
➢ Artimiausia mažo aktyvumo karstinė teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 

nutolusi per ~135 km į šiaurę.  
 

 
6 pav. Artimiausių karstinių teritorijų išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis 

žemėlapiu (7 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta požeminio vandens 

vandenviečių, nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas; 
➢ Artimiausia požeminio vandens vandenvietė (Reg. Nr. 5000), skirta geriamojo gėlo 

vandens gavybai, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~1,6 km į 
pietryčius. Vandenvietė neturi įteisintos VAZ, bet yra parengtas VAZ projektas. 
 

PŪV vieta  
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7 pav. Artimiausių požeminių vandens vandenviečių išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

 
Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapiu (8 pav.) 

nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta draustinių, parkų ir kitų 

saugomų teritorijų; 
➢ Artimiausia saugoma teritorija, Gulbynės ornitologinis draustinis (identifikavimo kodas – 

0210602000014), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,6 km į 
pietvakarius. 
 

  
8 pav. Artimiausios saugomos teritorijos (inf. šaltinis – http://stk.am.lt)  

 

PŪV vieta  

PŪV vieta  
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Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapiu (9 pav.) 
nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijų;  

➢ Artimiausia buveinių apsaugai skirta „Natura 2000“ teritorija, Vidzgirio miškas 
(identifikavimo kodas – 1000000000057), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
nutolusi per ~3,75 km į pietus. Saugoma teritorija priskirta „Natura 2000“ tinklui skroblynų, 
aliuvinų miškų, skiauterėtojo tritono, raudonpilvės kūmutės, niūriaspalvio auksavabalio ir 
plačialapės klumpaitės apsaugai. 
 

 
9 pav. Artimiausios ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos (inf. šaltinis – http://stk.am.lt) 

 
Remiantis Europos Bendrijos svarbos buveinių inventorizacijos duomenų žemėlapiu (10 pav.) 

nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta EB svarbos buveinių teritorijų; 
➢ Artimiausia EB svarbos buveinė, 6210 (Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos 

(Festuco-Brometalia) ant kalkingų substratų), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
nutolusi per ~1,34 km į šiaurės rytus. 

 

PŪV vieta  
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10 pav. Artimiausios Europos Bendrijos svarbos buveinės (inf. šaltinis - https://www.geoportal.lt) 

 
Remiantis Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų žemėlapiu (11 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nekerta ir nesiriboja su miškų teritorijomis; 
➢ Artimiausia miško teritorija, rekreaciniams miesto miškams priskirta teritorija, nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,8 km į rytus. 
 

 
11 pav. Artimiausios miškų teritorijos (inf. šaltinis - https://kadastras.amvmt.lt) 

 
 
 

PŪV vieta  

PŪV vieta  
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Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (12 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Artimiausia saugomų rūšių radavietė, Juodoji žuvėdra (RAD-CHLNIG056405), nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,6 km į pietvakarius; 
➢ Artimiausia saugomų rūšių augavietė, Raudonoji gegūnė (AUG-DACINC089916), nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,6 km į pietvakarius. 
 

 
12 pav. Artimiausių saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių išsidėstymas (inf. šaltinis - https://sris.am.lt/) 

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos pelkių ir dupynų žemėlapiu (13 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta pelkėms ir durpynams priskirtų 

teritorijų;  
➢ Artimiausia pelkė, durpingi pažemėjimai, nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi per ~1,4 

km į pietvakarius. 
 

 
13 pav. Artimiausių pelkių ir durpynų išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

PŪV vieta  

PŪV vieta  
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Remiantis Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pagrindiniu brėžiniu (14 pav.) nustatyta, 
kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta gamtiniams karkasui priskirtų 
teritorijų; 

➢ Artimiausia gamtinio karkaso teritorija, nacionalinės svarbos migracijos koridorius, nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~0,48 km į pietryčius. 

 

 
14 pav. Ištrauka iš Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių pagrindinio brėžinio (inf. šaltinis – www.alytus.lt) 

 
Remiantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu (15 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į teritoriją, kuri priskirta V1H2-d tipui, 

kuriame ypač neišreikšta vertikalioji sąskaida, vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kurio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų. 

 

PŪV vieta  
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15 pav. Ištrauka iš Lietuvos vizualinės struktūros žemėlapio (inf. šaltinis – www.am.lt) 

 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje, esamo pastato 

patalpose, naujų pastatų statyba nenumatoma. Artimoje PŪV aplinkoje nėra kurortų ir kurortinių 
teritorijų, teritorija nesiriboja ir nekerta gamtiniam karkasui skirtų teritorijų.  

Planuojama ūkinė veikla dėl savo pobūdžio vizualiai neišsiskirs iš esamo kraštovaizdžio, jo 
nesudarkys, neturės reikšmingų ilgalaikių estetinių, rekreacinių ar vizualinių pokyčių gamtiniam 
kraštovaizdžiui. 

 
Remiantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registro 

žemėlapiu (16 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nekerta ir nesiriboja su nekilnojamomis kultūros 

paveldo vertybėmis, jų apsaugos zonomis; 
➢ Artimiausia nekilnojamosios kultūros paveldo vertybė, Pastato sienų tapyba "Audėjos" 

(kodas – 15468), nuo PŪV teritorijos nutolusi per ~0,125 km į pietus. 
 

PŪV vieta  
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16 pav. Artimiausios nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės (inf. šaltinis - https://kvr.kpd.lt) 

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos 2020 liepos 28 d. raštu Nr. (6)-1.7-4781 (17 pav.) 

nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje gręžinių nėra.  

 
Raštas pateikiamas 13 priede. 
 

 
17 pav. Artimiausių gręžinių išsidėstymas (inf. šaltinis – Lietuvos geologijos tarnybos raštas) 

 

PŪV vieta  

PŪV vieta  
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Remiantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. patvirtintu sprendimu Nr. 
T-260 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimo (TPD reg. Nr. 
00112000609) tvirtinimo“ patvirtintu Alytaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių 
keitimu, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į centralizuoto šildymo zoną. 
 
2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

 
2.1 Planuojamos ūkinės veiklos etapų aprašymas 
 

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo etapai ir eiliškumas: 
1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas – 2019-2021 m.; 
2. Veiklos leidimų gavimas – 2021 m.; 
3. Remontas ir patalpų pritaikymas – 2020-2021 m.; 
4. Gamybos įrenginių įrengimas, veiklos vykdymo pradžia – 2020-2021 m.; 
5. Numatomas eksploatacijos laikas – neterminuotas1. 

 
Remonto ir patalpų pritaikymo etapas 
 
Šiuo etapu numatoma: 
✓ Angų ir kt. ertmių užmūrijimas arba užbetonavimas; 
✓ Praeityje naudotų įrengimų pamatų, sienelių pašalinimas; 
✓ Pastato fasado sutvarkymas; 
✓ Senų įvažiavimo vartų, langų ir durų demontavimas, juos pakeičiant naujais; 
✓ Stogo remonto darbų atlikimas; 
✓ Naujų lietaus įlajų (kur reikalinga) įrengimas; 
✓ Senų susidėvėjusių lietaus nuotekų, vidaus vandens ir nuotekų vamzdynų pakeitimas 

naujais; 
✓ San. mazgų, poilsio, laboratorijų, koridorių, ir kt. gamybinių patalpų remonto darbų 

atlikimas. 
✓ Pastate bus įrengiamos aktyviosios ir pasyviosios gaisrinės saugos priemonės pagal 

galiojančių teisės aktų reikalavimus. Detalesnė informacija apie šių saugos priemonių 
įrengimą pastate pateikiama 12 skyriaus pastraipoje „Gaisrinė sauga.  Gaisrinės gesinimo 
priemonės pastate. 

 
Susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos 

ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų 
tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Bus pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais 
bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių 
įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla.  
 
 

 
1 Ūkinės veiklos nutraukimo etapas PAV ataskaitoje nenagrinėjamas, kadangi PŪV numatomas eksploatacijos laikas neterminuotas. Veiklos 

nutraukimo planus rengia tik atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką. Veiklos 
nutraukimo metu bus nutraukiama veikla, žaliavos ir cheminės medžiagos parduodamos arba grąžinamos tiekėjams, išmontuojama ir parduodama 
įranga, sutvarkomos patalpos, atliekos perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.  
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Veiklos vykdymo etapas 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu visų pirma bus įrengta tik viena magnio sulfato gamybos 
linija, kitos magnio sulfato ir kitų medžiagų gamybos linijos bus įrengiamos palaipsniui. 

Numatoma, kad veikla bus vykdoma visą parą, iki 340 dienų per metus. Numatomas 
eksploatacijos laikas – neterminuotas. 
 
2.2 Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo buitinėms ir gamybinėms reikmėms bus tiekiamas 
prisijungus prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos 
vandenys“. Vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietaisus.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys bendros ūkio-buities (buitinės) nuotekos. Buitinės 
nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos 
vandenys“. Buitinių nuotekų apskaita bus vykdoma pagal įrengiamų vandens apskaitos prietaisų 
rodmenis.  

Paviršinės lietaus nuotekos nuo pastato stogo ir rampos bus surenkamos esama savitakine 
lietaus nuotekų sistema ir nevalytos išleidžiamos į esamus paviršinio lietaus nuotekų tinklus, kuriuos 
eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus prisijungiama prie elektros energijos paskirstymo tinklų. 
Elektros energiją pagal sutartį tieks konkurso būdu pasirinktas tiekėjas. Apskaita bus vykdoma 
elektros energijos apskaitos prietaisais. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus prisijungiama prie gamtinių dujų tiekimo tinklų kuriuos 
eksploatuoja AB "Energijos skirstymo operatorius". Apskaita bus vykdoma gamtinių dujų apskaitos 
prietaisais. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojamos mieste esančiomis susisiekimo 
komunikacijomis, naujų susisiekimo komunikacijų įrengimas nėra numatomas. 

Praeityje patalpos, kuriose planuojama vykdyti ūkinę veiklą buvo pritaikytos tekstilės 
pramonės veiklai (audimui, verpimui, taurinimui). Patalpose buvo sumontuota įvairi įranga: 
pramoniniai kondicionieriai, transformatorinės, staklės ir kita įranga, kuri nutraukus veiklą buvo 
demontuota, todėl esamose patalpose yra išlikę montavimo aikštelės, prieduobės, pertvarinės 
sienos. Grindyse ir sienose, lubose yra išlikę angos, įvairios medinės konstrukcijos. Planuojama atlikti 
angų ir kt. ertmių užmūrijimą arba užbetonavimą,  pašalinti įrengimų pamatus, sieneles. Sutvarkyti 
pastato fasadą, sumontuoti naujus įvažiavimo vartus, demontuoti senus langus ir duris, juos 
pakeičiant naujais. Taip pat planuojama atlikti stogo remontą, sumontuojant naujas lietaus įlajas 
(kur reikalinga), pakeisti seną susidėvėjusius lietaus nuotekų, vidaus vandens ir nuotekų vamzdynus, 
atlikti san. mazgų, poilsio, laboratorijų patalpų, koridorių, ir kitų gamybinių patalpų remontą. 
 
2.3 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) ir didžiausią 

projektinį pajėgumą 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama vykdyti: 
✓ Magnio sulfato gamyba; 
✓ Amorfinio silicio oksido gamyba; 
✓ Natrio sulfato gamyba; 
✓ Metalurginių miltelių gamyba; 
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✓ Silicio oksidų gamyba. 
 

Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos gamybos pajėgumus pateikti 2.3.1 lentelėje. 
 
2.3.1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją (paslaugas) 

Magnio sulfato, amorfinio silicio oksido ir kitų medžiagų gamybos linijų pajėgumai  

Pavadinimas (asortimentas) Mato vnt., t, m3, vnt. ir kt. Didžiausias kiekis per metus 

1 2 3 
Magnio sulfatas tūkst. t 187,2 

Metalų (Fe, Al, Ni, Cr, Mn ir kt.) hidroksidai 
(metalurginiai milteliai) 

tūkst. t 17,1 

Natrio sulfatas tūkst. t 9 

Silicio oksidas (smėlis), amorfinis silicio oksidas tūkst. t 41,4 

 
2.4 Informacija apie energijos, kuro ir degalų naudojimą, energijos gamybą 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojami el. įrengimai, kurą deginantys įrenginiai. 
Numatomi per metus sunaudojami el. energijos, kuro ir degalų kiekiai pateikti 2.4.1 lentelėje. 
 
2.4.1 lentelė. Energijos, kuro ir degalų naudojimas 

Energetiniai ir 
technologiniai ištekliai 

Matavimo vnt., t, 
m3, kWh ir kt. 

Sunaudojamas 
kiekis per metus 

Išteklių gavimo šaltiniai 

1 2 3 4 

Elektros energija MWh 16425 Konkurso būdu parinktas el. energijos tiekėjas 

Gamtinės dujos Nm3 10950000 UAB „Ignitis“ 

Suskystintos dujos Nm3 137088  Konkurso būdu parinktas tiekėjas 

Dyzelinas t 50 Konkurso būdu parinktas tiekėjas, degalinės 

Benzinas t 50 Konkurso būdu parinktas tiekėjas, degalinės 

 
2.5 Informacija apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų 

saugojimą 
 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamas žaliavas, chemines medžiagas 
ir cheminius mišinius pateikta 2.5.1 lentelėje. 

Iškastinė mineralinė uoliena į sandėliavimo vietą bus pristatoma krovininėmis transporto 

priemonėmis, didmaišiuose. Techninė sieros rūgštis į sandėliavimo vietą bus pristatoma 

įprastinėmis specialiomis autocisternomis. Vandenilio peroksidas į sandėliavimo vietą bus 

pristatomas sertifikuotoje taroje (talpose) arba specialiomis, vandenilio peroksido pervežimui 

skirtomis cisternomis. Kalcinuotoji, kaustinė soda (natrio šarmas) ir negesintos kalkės į sandėliavimo 

vietą bus pristatomos hermetiškuose maišuose, autotransportu. Magnio oksidas arba hidroksidas į 

sandėliavimo vietą bus pristatomas krovininėmis transporto priemonėmis, didmaišiuose. Visi 

iškrovimo darbai bus vykdomi įvažiavus į pastato vidų, krovos darbai lauke ant rampos nebus 

vykdomi. Techninė sieros rūgštis bus perpumpuojama į pastate esančius cisternas, o visos kitos 

medžiagos iškraunamos paprastuoju būdu naudojant autokrautuvus. 

Vadovaujantis Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), šios 
medžiagos priklauso 8 krovinių klasei, t.y. ėdžios medžiagos.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomos naudoti žaliavos, cheminės medžiagos ar 
mišiniai sandėliavimo patalpose bus laikomos: 

➢ Iškastinė mineralinė uoliena (serpentinitas) – didmaišiuose; 
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➢ Techninė sieros rūgštis – rezervuaruose; 
➢ Vandenilio peroksidas – hermetiškose pakuotėse (gamyklinėse pakuotėse); 
➢ Magnio oksidas arba hidroksidas, soda, kalkės (negesintos), natrio hidroksidas – 

hermetiškose pakuotėse (gamyklinėse pakuotėse). 
Numatoma medžiagų sandėliavimo trukmė - ne ilgiau kaip dvi savaitės. Pagaminta produkcija 

bus pakuojama į hermetiškus didmaišius arba mažesnio tūrio hermetiškas pakuotes ir 
sandėliuojama tam skirtose patalpose. Numatomas vidutinis pagamintos produkcijos sandėliavimo 
laikas – 2-3 savaitės. 
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2.5.1 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar cheminius mišinius jų saugojimą 
Žaliavos, cheminės 

medžiagos ar 
cheminio mišinio 

pavadinimas 
(išskyrus kurą, 

degalus, tirpiklių 
turinčias medžiagas 

ir mišinius) 

Planuojamas 
naudoti kiekis 

per metus, 
tūkst. t 

Cheminės medžiagos ar cheminio mišinio 
klasifikavimas ir ženklinimas 

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, saugomas 
vietoje 5 darbo 

dienoms, tūkst. t 
Saugojimo būdas 

Pavojingumo klasė ir 
kategorija 

Pavojingumo frazė 

1 2 3 4 5 6 7 
Iškastinė mineralinė 
uoliena (serpentinitas) 

60 - - Autotransportas 0,877 Patalpoje, sandėlyje 

Techninė sieros rūgštis 
(H2SO4) 

82 

Metalų koroziją 
sukeliančios medžiagos; 1 

kategorija 
Odos ėsdinimas; 1A 

kategorija 
Smarkus akių pažeidimas; 

1 kategorija 

H290 Gali ėsdinti metalus 
H314 Smarkiai nudegina 

odą ir pažeidžia akis 
H318 Smarkiai pažeidžia 

akis 

Autotransportas 1,198 Rezervuaruose patalpoje 

Vandenilio peroksidas 
(Н2О2) 

2 

Ūmus toksiškumas; 4 
kategorija 

Ūmus toksiškumas; 4 
kategorija 

Smarkus akių pažeidimas; 
1 kategorija 

Ilgalaikis (lėtinis) pavojus 
vandens aplinkai; 3 

kategorija 

H302 Kenksminga prarijus 
H332 Kenksminga įkvėpus 
H318 Smarkiai pažeidžia 

akis 
H412 Kenksminga vandens 

organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus 

Autotransportas 0,029 Rezervuaruose patalpoje 

Magnio oksidas arba 
hidroksidas (Mg(OН)2) 

22 Neklasifikuojama Neklasifikuojama Autotransportas 0,321 Patalpoje, sandėlyje 

Kalcinuotoji soda 
(Na2CO3)  

1,2 
Smarkus akių 

sudirginimas; 2 kategorija 
H319 Sukelia smarkų akių 

dirginimą 
Autotransportas 0,017 Patalpoje, sandėlyje 
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Žaliavos, cheminės 
medžiagos ar 

cheminio mišinio 
pavadinimas 

(išskyrus kurą, 
degalus, tirpiklių 

turinčias medžiagas 
ir mišinius) 

Planuojamas 
naudoti kiekis 

per metus, 
tūkst. t 

Cheminės medžiagos ar cheminio mišinio 
klasifikavimas ir ženklinimas 

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, saugomas 
vietoje 5 darbo 

dienoms, tūkst. t 
Saugojimo būdas 

Pavojingumo klasė ir 
kategorija 

Pavojingumo frazė 

1 2 3 4 5 6 7 

Kalkės (negesintos) 1,8 

Odos dirginimas; 2 
kategorija 

Smarkus akių pažeidimas; 
1 kategorija 

Specifinis toksiškumas 
konkrečiam organui po 
vienkartinio poveikio; 3 

kategorija 

H315 Dirgina odą 
H318 Smarkiai pažeidžia 

akis 
H335 Gali sudirginti 

kvėpavimo takus 

Autotransportas 0,026 Patalpoje, sandėlyje 

Kaustinė soda (natrio 
hidroksidas – NaOH) 

10,8 

Metalų koroziją 
sukeliančios  medžiagos; 

1 kategorija 
Odos ėsdinimas; 1A 

kategorija 
Smarkus akių pažeidimas; 

1 kategorija 

H290 Gali ėsdinti metalus 
H314 Smarkiai nudegina 

odą ir pažeidžia akis 
H318 Smarkiai pažeidžia 

akis 

Autotransportas 0,157 Patalpoje, sandėlyje 
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2.6 Informacija apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir cheminius mišinius 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai 
nebus naudojami. 

 
2.7 Informacija apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti radioaktyviąsias 

medžiagas 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu radioaktyviosios medžiagos nebus naudojamos. 
 
2.8 Informacija apie planuojamoje ūkinėje veikloje susidarančias gamybos ir kitas atliekas, 

jų tvarkymą 
 
Prieš pradedant vykdyti planuojamą ūkinę veiklą bus atliekami paprastieji remonto darbai, 

kurių metu susidarys ir nedidelė dali statybinių atliekų. Susidarančios atliekos bus tvarkomos 
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 
217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 
D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 
2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. 
VIII-787). Bus pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos 
atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 
tvarkymo veikla.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. 
Pavojingosios atliekos bus laikomos sandariose talpose ir konteineriuose ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 
Pavojingųjų atliekų laikinas laikymas bus vykdomas laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių (patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065 
ir vėlesni pakeitimai)) III skyriuje „Atliekų laikinas laikymas“ ir XII skyriuje „Pavojingųjų atliekų 
pakavimas, ženklinimas ir laikymas“ nurodytais reikalavimais. Pavojingosios atliekos bus supakuotos 
taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. Pavojingųjų atliekų pakuotės, 
konteineriai bus sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų 
išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių 
(talpų) medžiagos bus atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų 
poveikiui ir nereaguos su šiomis atliekomis ar jų komponentais. Pavojingųjų atliekų pakuočių, 
konteinerių dangčiai ir kamščiai bus tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų 
galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, 
neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką. Visi pavojingųjų atliekų 
konteineriai ar pakuotės bus paženklinti pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Pavojingųjų 
atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija bus aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui. 
Nepavojingosios atliekos bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus ir perduodamos atliekų 
tvarkytojams pagal iš anksto sudarytas sutartis. Planuojamos ūkinės veiklos radioaktyviosios atliekos 
nesusidarys. 

Preliminarūs planuojamos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti 2.8.1 
lentelėje. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdoma atliekų apskaita, pildomas atliekų 
susidarymo apskaitos žurnalas, rengiama atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita. 
Susidarančios atliekos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) registruotiems 
atliekų naudotojams ar šalintojams, su kuriais bus pasirašytos sutartys dėl atliekų naudojimo ar 
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šalinimo. Visos  operacijos  susijusios  su atliekomis bus registruojamos Vieningoje gaminių, pakuočių 
ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).
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2.8.1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 
procesas* 

Atliekos 

Atliekų 
tvarkymo veikla 

Atliekų laikymas objekte 

pavadinimas 

Susidarantis 
kiekis 

kodas pavadinimas 
patikslintas 

pavadinimas 

agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

t/ 
dieną 

t/ 
metus 

laikymo 
sąlygos 

didžiausias  
vienu metu 
numatomas 
laikyti kiekis, 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Paprastojo remonto metu susidarančios atliekos 

Statybos darbų metų 
susidarančios atliekos 

Nepavojinga 0,03 10,0 17 09 04 

Mišrios statybinės 
ir griovimo 

atliekos, 
nenurodytos 17 

09 01, 17 09 02 ir 
17 09 03 

Mišrios statybinės 
ir griovimo 

atliekos, 
nenurodytos 17 

09 01, 17 09 02 ir 
17 09 03 

Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

3,0 

Pavojinga 0,015 0,2 15 01 10* 

Pakuotės, kuriose 
yra pavojingųjų 

medžiagų likučių 
arba kurios yra 
jomis užterštos 

Pakuotės, kuriose 
yra pavojingųjų 

medžiagų likučių 
arba kurios yra 
jomis užterštos 

Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Sandariose 
talpose, 
pastate 

0,2 

Veiklos metu susidarančios atliekos 

Veiklos metu susidarančios 
atliekos 

Nepavojinga 0,008 3,0 15 01 01 
Popieriaus ir 

kartono pakuotės 

Popieriaus ir 

kartono pakuotės 
Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

1,0 

Nepavojinga 0,015 5,0 15 01 02 

Plastikinės (kartu 

su PET 

(polietilentereftal

atas)) pakuotės 

Plastikinės (kartu 

su PET 

(polietilentereftal

atas)) pakuotės 

Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

1,0 

Nepavojinga 0,003 1,0 16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

0,5 
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Technologinis 
procesas* 

Atliekos 

Atliekų 
tvarkymo veikla 

Atliekų laikymas objekte 

pavadinimas 

Susidarantis 
kiekis 

kodas pavadinimas 
patikslintas 

pavadinimas 

agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

t/ 
dieną 

t/ 
metus 

laikymo 
sąlygos 

didžiausias  
vienu metu 
numatomas 
laikyti kiekis, 

t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nepavojinga 0,003 1,0 16 01 18 
Spalvotieji 

metalai 
Spalvotieji 

metalai 
Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

0,5 

Nepavojinga 0,015 5,0 20 01 39 Plastikai Plastikai Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

1,0 

Pavojinga 0,001 0,5 13 02 08* 
Kita variklio, 

pavarų dėžės ir 
tepalinė alyva 

Panaudoti tepalai Skystas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Sandariose 
talpose, 
pastate 

0,25 

Pavojinga 0,001 0,5 16 01 07* Tepalų filtrai Tepalų filtrai Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Sandariose 
talpose, 
pastate 

0,25 

Nepavojinga 0,029 10,0 20 03 01 
Mišrios 

komunalinės 
atliekos 

Mišrios 
komunalinės 

atliekos 
Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

1,0 

Pavojinga 0,015 5,0 15 01 10* 

Pakuotės, kuriose 

yra pavojingųjų 

medžiagų likučių 

arba kurios yra 

jomis užterštos 

Pakuotės, kuriose 
yra pavojingųjų 

medžiagų likučių 
arba kurios yra 
jomis užterštos 

Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Sandariose 
talpose, 
pastate 

0,25 
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2.9 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos technologinius procesus 
 
Planuojamos ūkinės veiklos metu bus atliekami šie technologiniai procesai: 
➢ Magnio sulfato gamyba (trys identiškos gamybos linijos); 
➢ Amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių ir silicio oksidų gamyba (trys 

gamybos linijos). 
 

MAGNIO SULFATO (MgSO4) GAMYBA 
 

Įvertinus tai, kad patalpose ankstesniems veiklos vykdytojams vykdant tekstilės gamybos 
veiklą, techniniai įrenginiai buvo sumontuoti ir veikė tiek pirmame pastato aukšte, tiek ir rūsyje, 
magnio sulfato gamyba bus vykdoma tiek pirmajame pastato aukšte, tiek jo rūsyje. Išdėsčius 
technologinę gamybos įrangą per du aukštus bus pasiektas didesnis gamybos efektyvumas bei bus 
sumažinti energetiniai kaštai. Rūsio patalpose taip pat bus įrengtos talpos, kurių paskirtis – surinkti 
visus pirmame aukšte avarinio išsiliejimo metu išsiliejusius skysčius. Vėliau šie skysčiai būtų 
grąžinami į gamybinę liniją tolimesniam perdirbimui. 

Magnio sulfato gamybai planuojama naudoti iškastinę granito dekoratyvinių savybių 
mineralinę uolieną – serpentinitą (18 pav.). Jo pagrindinė dalis yra serpentinas antigoritas 
(Mg6[Si4O10](OH)8). Serpentinito izomorfines inkliuzijas daugiausia sudaro geležies junginiai. Šioje 
uolienoje yra nedideli kiekiai karbonatų (magnetitas – MgCO3, dolomitas – MgCO3·CaCO3), SiO2 
grupės mineralų (kvarcas, opalas, hialitas), špinelių  (magnetitas - FeO·Fe2O3, chromitas - FeO·Fe2O3, 
pikotitas – (Fe2+,Mg)(Al,Cr)2O4) ir pėdsakai talko (Mg6[Si4O10](OH)2), brusito (Mg(OH)2) bei kitų 
elementų, kurie pateikti sudėties lentelėje (žr. 2.9.1 lentelę)  

 
2.9.1 lentelė. Planuojamo naudoti serpentinito sudėtis 

Komponentai Koncentracija, % Komponentai Koncentracija, % Komponentai Koncentracija, % 
SiO2 39,49 TiO2 <0,010 Al2O3 0,85 

Fe2O3 8,40 MnO 0,089 MgO 36,71 

CaO 0,67 Na2O 0,08 P2O5 0,007 

SO3 <0,01 Cl 0,015 F <0,01 

Cd <0,02 Cr <0,1 Cu <0,05 

Ni <0,1 Pb <0,2 Zn <0,09 

 
Deguonį turinčių mineralų sudėtis reiškiama juos sudarančių elementų oksidais. Tai ne tik 

analizės praktika, bet ir teorija, turinti savo istorines šaknis. Mat anksčiau buvo laikoma, kad 
kiekviena druska yra bazinio ir rūgštinio oksido junginys (pvz. soda Na2CO3 buvo rašoma kaip 
Na2O·CO2, natrio sulfatas Na2SO4 – kaip Na2O·SO3, kalcio fosfatas Ca3(PO4)2 – kaip 3CaO·P2O5 ir t.t.). 
Nors jau seniai įrodyta, kad ši teorija negalioja, tačiau, taikant gravimetrinį metodą, mineralų 
komponentai analizės eigoje virsta elementų oksidais ir nustatomi juos sveriant. Dalis analizuojamo 
mineralo elementų virsta kitais nei oksidai junginiais, bet vis tiek perskaičiuojami į oksidus ir 
pateikiami mineralo stechiometrinei sudėčiai neadekvataus oksido pavidalu. Tokiu būdu susidaro 
sąlygos sudėties nuokrypiui nuo 100 proc. Kartais toks nuokrypis pasireiškia didesniu nei 100% 
rezultatu, bet dažnai jis būna mažesnis, nes analizės eigoje neįvertinamas deguonis ir vandenilis, 
kurie sudaro mineralo kartais „konstitucinį“ vandenį, arba azotas ar kiti dujiniai produktai. Dėl šių 
priežasčių mineralų analizėje paprastai neieškoma šimtaprocentinio rezultato, nors, žinant 
analizuojamo mineralo pagrindinio junginio formulę, galima analizės rezultatus perskaičiuoti juos 
ženkliai priartinant prie 100%.  
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Pavyzdžiui, žinant, kad analizuojamas serpentinitas sudarytas daugiausia iš antigoritinio 
serpentino, kurio formulė Mg6[Si4O10](OH)8, gautus analizės rezultatus galima transformuoti taip: 
39,49% SiO2 sudaro 18,43% Si ir 21,06% O; 36,71% MgO sudaro 22,03% Mg ir 14,68% O. 

Kadangi santykis [Mg]/[Si] = 22,03/18,43 = 1,2 skiriasi 0,1 dalimi nuo apskaičiuotos iš antigorito 
formulės [Mg]/[Si] = 144/112 = 1,3, tai akivaizdu, kad analizės metu dalis apskaičiuoto SiO2 buvo ne 
antigorito kilmės, o priklauso uolienos kvarcui.   

Instrumentinėje analizėje rasta deguonies koncentracija 21,06+14,68=35,74% yra ženkliai 
mažesnė nei antigorito formulėje: (288/552)·100=52%. Vadinasi, skirtumas 52-35,74=16,26% 
deguonies apskritai neužskaitytas ir todėl juo reikia papildyti analizės metu nustatytą 
SiO2+MgO=76,2%, t.y. 76,2+76,2·0,1626=88,59%. Tuomet sudėjus visų komponentų koncentracijas 
yra 99,31%. Tad šios  analizės duomenų paklaida 0,69%.  

Toks vertinimas yra formalus. Uolienų analizės praktika ir teorija nerodo šimtaprocentinio 
rezultato dėl aukščiau nurodytų priežasčių. Ji detalizuojama akademinėje literatūroje (pvz. KTU 
Chem. technologijos fak. bibliotekoje). Šiuolaikinė analizė yra instrumentinė, tačiau raiškos būdas 
nepasikeitė. Šį uolienų analizės metodą taiko Europoje akredituotos (CE) laboratorijos. Jis 
privalomas analitikams bei analizės rezultatų vertintojams. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti serpentinitas yra saugus gamtinių 
radionuklidų atžvilgiu, tai įrodo CE sertifikuotos užsienio laboratorijos duomenys, kuriuos patvirtina 
ir Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro sertifikuotos Radiacinės saugos centro (RSC) gama 
spektrometrinio bandymo protokolo išvada: „Išmatuotos gamtinių radionuklidų koncentracijų 
vertės neviršija Lietuvos higienos normoje esančių aktyvumo koncentracijų verčių“ (žr. 21 priedą).  

Iškastinę mineralinę uolieną iš Europos planuojama gabenti geležinkelio vagonais į Palemoną 
(Kaunas) ir/arba Alytaus geležinkelio stotį. Perkrovimui panaudojamos esamos ir/arba planuojamos 
įrengti perkrovimo aikštelės. Jose krovos darbai vykdomi autokrautuvais tiesiai į autotransporto 
priemones arba sandėliuojama laikinose šiam tikslui skirtuose sandėliuose. Esant žaliavai 
pusvagoniuose, krova vyks Kauno intermodalinio terminalo teritorijoje kranu (Palemono g. 78). 
Toliau uoliena pristatoma transporto priemonėmis į PŪV teritoriją pagal sukonkretintą transporto 
judėjimo schemą Alytaus miesto ribose (18 pav.). Iškastinė mineralinė uoliena gali būti tiekiama į 
PŪV teritoriją  ir vien tik autotransportu. 
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18 pav. Transporto judėjimo kelio iki PŪV teritorijos Alytaus mieste schema (pažymėta juoda spalva) 

 
Iškastinė mineralinė uoliena iš Vokietijos ir kitų Europos šalių bus pristatoma geležinkelio 

vagonais į artimiausią geležinkelio stotį, supakuota didmaišiuose, o į PŪV teritoriją – transporto 
priemonėmis. Susitarimai su geležinkelio stočių savininkais bus vykdomi sekančiame planuojamos 
ūkinės veiklos vykdymo etape (veiklos leidimų gavimo etape), t.y. tik gavus sprendimą, jog 
planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. Iškastinė mineralinė uoliena į PŪV teritoriją 
gali būti gabenama ir autotransportu Tarptautiniu Europos kelių tinklu.  

Planuojama, kad per parą į PŪV teritoriją iškastinės mineralinės uolienos magnio sulfato 
gamybai bus pristatoma transporto priemonėmis vidutiniškai iki 9 reisų. Kiekviena transporto 
priemonė gabens apie 24 t šios uolienos.  
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19 pav. Antigoritinio serpentinito dekoratyvinis luitas 

 
Visi iškrovimo ir sandėliavimo darbai bus vykdomi pastato viduje. Pristatyta mineralinė uoliena 

bus iškraunama uždarame sandėlyje Nr. 1.  
Gamyboje taip pat bus naudojamas iškastinis mineralas brusitas (oksidų klasės mineralas) arba 

chemijos pramonėje gautas sintetinis magnio oksidas. Šios medžiagos bus sandėliuojamas toje 
pačioje patalpoje. 

Brusito – magnio hidroksido (gamtinio magnio oksido) savybės pateiktos 2.9.2 lentelėje. 
 

2.9.2 lentelė. Brusito – magnio hidroksido (gamtinio magnio oksido) savybės 
Rodiklio pavadinimas Specifikacija 

MgO/Mg(OH)2, %, ne mažiau kaip 60,0/87,0 

CaO, %, ne daugiau 4,0 

SiO2, %, ne daugiau 4,0 

Fe2O3, %, ne daugiau 0,5 

Tankis, kg/m3, ne mažiau 800 

 
Brusito uolienos atveju, gavus iš tiekėjo pilną cheminę sudėtį, (kurioje brusito magnis 

perskaičiuotas į magnio oksidą (MgO) sudaro 62,5%, o kaitinimo liekana – 31% ir kitų sudėtinių dalių, 
kaip silicio dioksido (SiO2) – 2,94%, kalcio oksido (CaO) – 2,06%, magnetito (Fe2O3) – 0,38%, aliuminio 
oksido (Al2O3) – 0.20% bei higroskopinės drėgmės – 0,31% ir šimtųjų procentinių dalių natrio, kalio, 
titano ir mangano oksidų) balansas sudaro 99,1%. Toks rezultatas nereikalauja papildomų įrodymų 
brusito cheminei sudėčiai patvirtinti.    

Akredituotoje laboratorijoje išmatuoti šios medžiagos radionuklidų koncentracijų vertės 
neviršija Lietuvos higienos normoje esančių aktyvumo koncentracijų verčių (žr. 21 priedą). 

 Magnio oksidai (brusitas) į PŪV teritoriją bus pristatomas analogiškai kaip ir serpentinitas.  
Numatoma, kad šią medžiagą per parą pristatys 1 transporto priemonė.  

Sandėlyje esančios uolienos bus perkraunamos dviem elektriniais krautuvais, kurie tame 
pačiame sandėlyje pakraus uolieną į bunkerius, iš kurių bus transportuojama į sijotuvus ir malūnus, 
esančius patalpoje Nr. 1. Magnio sulfato gamybos reagentai ir cheminės medžiagos bus laikomos 
tam pritaikytose patalpose -– cheminių medžiagų sandėliuose. Informacija apie planuojamos ūkinės 
veiklos metu naudojamas žaliavas pateikta 2.6.1 lentelėje. 

Visą  magnio sulfato gamybos kompleksą su palydoviniais produktais planuojama įrengti trimis  
gamybos linijomis.  

Pirmuoju gamyklos įrengimo etapu bus įrengiama viena magnio sulfato gamybos linija. 
Įgyvendinant pirmąjį etapą, bus iškraunama ir sandėliuojama sandėlyje Nr. 3  iki 200 t techninės 
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sieros rūgšties. Įrengus kitas linijas, bendras sandėliuojamas techninės sieros rūgšties kiekis sieks 
1198 t. 

 Technologinis procesas prasideda nuo žaliavinės uolienos tiekimo į klasifikatorių–sijotuvą ir 

malūną. Siekiant šalinti dulkėtumą, malūnas veikia šlapio malimo sąlygomis ir nuo jo toliau 

priklausančios tolimesnės technologijos. Pirmajam gamybos etapui planuojama įrengti vieną 

malūną ir sijotuvą. Volinis smulkintuvas  bus taikomas  susigulėjusio mineralinio magnio hidroksido 

smulkinimui. Patalpos, kurioje bus įrengti sijojimo ir malimo  įrengimai, skleidžiamas triukšmo lygis 

atitinka normatyvais keliamus reikalavimus. Papildomas garso izoliavimas, naudojant izoliacines 

medžiagas „Garso izoliacines plokštes“, bus taikomas kilus reikalui mažinti triukšmo lygį.  

 

Kompleksinį serpentinito perdirbimą sudaro tokios technologinės stadijos: 
1. Serpentinito frakcijos nuo 0,5 mm iki 0,1 mm gaminimas (gaunama iš tiekėjo arba 

gaminama iš stambesnės frakcijos šlapio malimo būdu). Galutinis šios stadijos produktas 
yra uolienos vandens pulpa ρ = 1,230 – 1,24 g/cm3 (kietos fazės 380 – 400 g/l). 

2. Serpentinito pulpos paruošimas antigorito skaidymui inicijuoti. 
3. Kaskadinis savitakos procesas, parengto terminio rėžimo ir trukmės sąlygomis, serpentinui 

skaidyti sieros rūgštimi: 
➢ 3MgO·2SiO2·2H2O+3H2SO4 → 3MgSO4+2SiO2+5H2O. 

4. Poreakcinės pulpos kondicionavimas procesiniu vandeniu ir filtravimas, siekiant atskirti 
silicio dioksido ir serpentinito pulpos liekanų nuosėdas nuo motininio tirpalo (filtratas) su 
magnio sulfatu ir pagal tokias medžiaginio balanso reakcijas susidarančiais metalų 
sulfatais : 
➢ Fe2O3+3H2SO4 → Fe2(SO4)3+3H2O; 
➢ Fe3O4+4H2SO4 → FeSO4+Fe2(SO4)3+4H2O; 
➢ CaO+H2SO4 → CaSO4+H2O; 
➢ NiO+H2SO4 → NiSO4+H2O; 
➢ Cr2O3+3H2SO4 → Cr2(SO4)3+3H2O; 
➢ MnO+H2SO4 → MnSO4+H2O; 
➢ Al2O3+3H2SO4 → Al2(SO4)3+3H2O 
Ir kt. metalų  pėdsakų sąveika su sieros rūgštimi. 

5. Nuosėdų apdorojimas sieros rūgštimi ir į technologinį procesą grąžinamu vandeniu, 
siekiant jas panaudoti pridėtinės vertės produktams gauti arba jas neutralizuoti kalkių 
pienu ir panaudoti kaip statybinį smėlį su gipsu. 

6. Filtrate  ištirpusių metalų oksidavimas vandenilio peroksidu ir jų aukščiausio valentingumo 
hidroksidų nusodinimas sąveikoje su brusito suspensija (Mg(OH)2). Brusito magnis lieka 
magnio sulfato tirpale, o hidroksidai filtruojami ir panaudojami statybinių medžiagų 
pramonėje arba, esant paklausai, džiovinami ir panaudojami metalų oksidų pavidale. 

7. Skaidrinto filtrato koncentravimas krentančios plėvelės išgarinimo arba korpusiniuose 
koncentravimo aparatuose nedidelio vakuumo aplinkoje, panaudojant garo generatorių 
sočius vandens garus ir iš tirpalo išgaravusį „antrinį“ garą. 

8. Magnio sulfato heptahidrato kristalizavimas ir filtravimas. 
                                   
            Kitos proceso stadijos yra skirtos aukštesnės pridėtinės vertės produktams gauti, t.y. 
nesuskaidyto serpentinito kietų liekanų šarminiam ekstrahavimui, amorfinio silicio dioksido, bei 
statybinio kvarcinio smėlio išskyrimui ir metalų hidroksidų džiovinimui, siekiant gauti metų oksidus.                   
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Sumontavus visus  trijų magnio sulfato gamybos linijų įrengimus, padidės procesinio vandens 

kiekis. Esant poreikiui, šis vanduo galės būti laikinai perpumpuojamas į pastato viduje esančius su 

skysčių ardančiajam poveikiui atsparia danga parengtus sandarius betoninius konstrukcinius 

elementus, kurių talpa vienai technologinei linijai – 600 m3. Šie konstrukciniai elementai gali būti 

naudojami laikinam tirpalų saugojimui įrengimų remonto ar  gamybos trikdžio laikotarpiu. Vidaus 

rezervuarų galimybės leidžia esant reikalui perpumpuoti jų turinį iš vieno į kitą paeiliui juos 

praplaunant, o sukauptas  vanduo su suspensijų pavidalo nuosėdomis palaipsniui sunaudojamas 

magnio sulfato gamyboje be sąlyčio su nuotekų tinklais. 

Sandėliuose bus įrengtos grindys su skysčiams nelaidžia ir jų ardančiajam poveikiui atsparia 
danga su nuolydžiais išsipylusiam skysčiui nutekėti į surinkimo talpas. Surinktos nuotekos, 
grąžinamos į technologinį procesą.     

Techninę sieros rūgštį ir kitas chemines medžiagas į PŪV teritoriją planuojama pristatyti 
specialiuoju transportu. Dirbant vienai pilnai linijai, cheminių medžiagų reikės vežti 5 autotransporto 
reisus  per parą, o dirbant visoms trims – 15. 
          Įrengimai ir aparatūra – įrenginiai su maišyklėmis, talpos, siurbliai, filtravimo įranga, tirpalo 

koncentratoriai ir magnio sulfato kristalizatoriai kartu su specialios konstrukcijos absorbciniais 

dujinės fazės emisijų ir kietų dalelių filtrais išdėstomi pirmajame pastato aukšte, kaip parodyta 20 

paveiksle, su technologiniais ir ekologiniais ryšiais pastato rūsyje, kaip parodyta 21 paveiksle.  

  Pirmoje technologinėje stadijoje (1) paruoštas tirpalas pumpuojamas į uždarus 
technologinius įrenginius su maišyklėmis, kuriuose vyksta antroji technologinio proceso stadija (2) – 
antigorito transformacija į reakcingą būseną. Į šį tirpalą dozuojama techninė sieros rūgštis. 
Įrenginiuose išsiskiria šiluma, kuri padidina tirpalo temperatūrą iki 60 – 70 ⁰C. Toks vienalytis tirpalas 
pumpuojamas į specialių įrenginių kaskadą (tračia technologinė stadija), kuriame vyksta cheminis 
procesas, veikiant vandens garais. Gautas magnio sulfato tirpalas atskiriamas nuo kietos liekanos, 
kuri neutralizuojama kalkių pienu ir gali būti realizuojama kaip statybinė medžiaga arba perdirbama, 
kaip nurodyta, į aukštesnės pridėtinės vertės produktus (4-5). Filtrate  esantys su mineraline uoliena 
patekę metalai, veikiant vandenilio peroksidui, nusodinami aukštesnio valentingumo hidroksidų 
pavidalu. Šie gali būti realizuojami rinkoje arba perdirbami į aukštesnės pridėtinės vertės produktus 
– metalurginius miltelius (6).  

 Likęs tirpalas skaidrinamas filtruojant, žemesnės temperatūros sąlygomis (80 ⁰C) 
nukreipiamas garinti į daugiapakopį vakuuminį tirpalo koncentratorių (7 technologinė stadija), iš 
kurio gautas kondensatas patenka į jam skirtas talpas tolimesniam paskirstymui technologiniame 
procese. Ant vakuuminio išgarintuvo sienelių susidariusios nuoviros  tirpinamos antriniu kondensatu 
ir nuvalomos mechaniniu būdu. 

Magnio sulfato heptahidrato kristalizacija vykdoma periodinio veikimo kristalizatoriuose 
fiksuotos temperatūros ir trukmės sąlygomis. Gauta kristalų pulpa filtruojama vakuuminiais filtrais: 
drėgnos heptahidrato nuosėdos fasuojamos į specialius dūdmaišius, o motininis tirpalas (filtratas) 
grąžinamas pakartotiniam koncentravimui (8 technologinė stadija). 
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20 pav. Principinė magnio sulfato technologinių linijų išdėstymo pirmajame aukšte schema 

 
Tarpai tarp įrengimų skirti transporto priemonėms montažo darbams ir įrengimų remontui 

vykdyti. Autokrautuvų ir montažo bei remonto priemonių  manevravimo  schema yra pateikta PAV 
44-45 paveiksle. 

Principinė magnio sulfato technologinių linijų išdėstymo schema pastato rūsyje pateikta 21 
paveiksle. Tarpai tarp įrengimų skirti transporto priemonėms montažo darbams ir įrengimų 
remontui vykdyti. Autokrautuvų ir montažo bei remonto priemonių  manevravimo  schema yra 
pateikta PAV 44-45 paveiksle. 
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21 pav. Principinė magnio sulfato technologinių linijų išdėstymo rūsyje schema 
 
Perdirbant mineralinę uolieną yra gaunamas magnio sulfatas, silicio oksidų junginiai ir metalų 

hidroksidai. Visos gautos medžiagos yra žaliavos, kurias galima panaudoti įvairiose pramonės 
šakose. 

Technologinės linijos, skirtos kietosioms liekamoms  rafinuoti, siekiant gauti pridėtinės vertės 
produktus – amorfinį silicio dioksidą ir metalurginius miltelius (metalų (Fe, Al, Ni, Cr, Mn ir kt.) 
hidroksidai)bus įrengiamos esant trims magnio sulfato gamybos linijoms.      

 
AMORFINIO SILICIO DIOKSIDO, NATRIO SULFATO, METALURGINIŲ MILTELIŲ,  KVARCINIO 

SMĖLIO GAMYBA 
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Pirmojoje projekto įgyvendinimo dalyje gautas statybinis smėlis parduodamas kaip statybinė 
medžiaga. Įgyvendinus tolimesnę projekto dalį, ši medžiaga panaudojama kaip žaliava, gaminant 
įvairių frakcijų silicio oksidus. 

Po filtracijos gautos nuosėdos plaunamos ir repulpizuotos dar kartą filtruojamos. Kadangi 
nuosėdose yra ne mažiau 63% SiO2, tai tolimesnio perdirbimo tikslas – utilizuoti silicio dioksidą. 
Smulkiausia tokio kvarco frakcija (apie 50%) transformuojama į amorfinę būseną, o likusi dalis 
panaudojama kaip statybinis smėlis. Grynas baltos spalvos amorfinis produktas turi didelį savitąjį 
paviršių (35÷120m2/g), dėl kurio paklausus kaip užpildas, ypač gumos pramonės padangų gamyboje. 
Čia jis naudojamas kartu su anglies suodžiais, ženkliai padidindamas gumos sukibimą su kietais 
paviršiais ir pagerindamas kitas padangų savybes. Toks amorfinis SiO2 vadinamas baltaisiais 
suodžiais.  

Nuosėdos yra veikiamos 10% natrio šarmo tirpalu įrenginyje su maišykle nustatyto 
technologinio rėžimo sąlygomis. Smulki SiO2 frakcija reaguoja į natrio silikatą (skystą stiklą) Na2SiO3, 
t.y. SiO2 pereina į tirpalą. Kietos nuosėdos (statybinis smėlis) atskiriamas. Filtratas – natrio silikato 
tirpalas, praskiedžiamas procesiniu vandeniu, siekiant išvengti gelio xSiO2·yH2O susidarymo ištisinio 
bespalvio dribsnio pavidalu, nes kai x=1, tai y gali siekti 300.  

Tolimesnė technologinio proceso stadija – hidratuoto amorfinio silicio dioksido nusodinimas, 
yra sudėtingas procesas, kurį kiekvienas gamintojas vykdo savo „know how“ būdu su galimybe 
procesą licencijuoti. Iš principo, nusodinama elektrolitais, kartu tirpalą neutralizuojant ir 
transformuojant silicio rūgšties zolio koaguliaciją į gelį, t.y. į nuosėdas. Šios filtruojamos padidinto 
slėgio sąlygomis, spaudžiant tirpalą pro filtruojantį audeklą periodinio veikimo aparatuose, kurie 
vadinami filtro presais, plaunamos iki visiško sulfato jonų pašalinimo, pučiamas oru ir fasuojamas į 
minkštus konteinerius. 

 Filtrato pH mažinama sieros rūgštimi nuo 10 ik 3,5. Gaunamas praskiestas natrio sulfato 
tirpalas, kuris koncentruojamas vakuuminiuose garintuvuose ir išskirtas bevandenis natrio sulfatas 
perkeliamas į gatavos produkcijos sandėlį. 

Norint gauti baltus suodžius, reikia 83- 89% drėgmės nuosėdas džiovinti, nes jose esančio 
vandens ryšiai su SiO2 skiriasi nuo stipraus cheminio koordinacinio iki silpno absorbcinio. Pastarajam 
šalinti reikia 450±50  oC . Planuojama taikyti kaitinimo per sienelę džiovintuvus.    

Po magnio sulfato filtrato neutralizacijos su magnio hidroksido suspensija ir oksidacijos 
vandenilio peroksidu, gaunasi aukštesnio valentingumo geležies, nikelio, chromo hidroksidų 
nuosėdos,  kurios dar papildomai praplaunamos, filtruojamos ir prapučiamos oru. Gautas produktas 
pakuojamas ir priklausomai nuo rinkos poreikių dalinai arba visas perdirbamas į sausus metalų 
oksidų miltelius. Jų gavimui produktas džiovinamas. 

Džiovinimo procesuose išgarintas vanduo kondensuojamas, kondensatas surenkamas ir 
grąžinamas į technologinę liniją (uždaras ciklas). Susidarę oro srautai yra nukreipiami skysčio lašelių 
ir  kietųjų dalelių nusodinimui. Išvalytas oras išleidžiamas į atmosferą, prieš tai nukreipiant į 
šilumokaitį technologinio vandens šildymui. 

 Principinė (blokinė) iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo schema yra pateikta 22 
paveiksle. 

 
 
 

 
 

  



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                       40 

 

22 pav. Mineralinės uolienos perdirbimo blokinė schema 
 

Principinė amorfinio silicio dioksido, metalurginių miltelių, natrio sulfato ir kvarcinio smėlio 
technologinių linijų išdėstymo schema pateikta 23 pav. Tarpai tarp įrengimų skirti transporto 
priemonėms montažo darbams ir įrengimų remontui vykdyti. Autokrautuvų ir montažo bei remonto 
priemonių  manevravimo  schema yra pateikta PAV 44-45 paveiksle. 

Serpantinito  

paruošimas 

Serpentinito sąveika su 

sieros rūgštimi 

Magnio sulfatas 

Gretutinės procedūros 

Amorfinis silicio 

dioksidas 
Natrio sulfatas Metalų oksidų milteliai Kvarcinis smėlis 
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23 pav. Principinė amorfinio silicio dioksido, metalurginių miltelių, natrio sulfato ir kvarcinio smėlio 

technologinių linijų išdėstymo schema 
 

Gamybinėse patalpose pirmame aukšte bei rūsyje įrengta skysčių ardančiajam poveikiui 
atspari danga, išsiliejus cheminėms medžiagoms, jos patalpų grindyse įrengtų nuolydžių pagalba bus 
nuvedamos į surinkimo trapus, kuriais bus surenkamos į tarp pirmo aukšto ir rūsio įrengtas dvi 
talpas. Talpos įrengtos PŪV teritorijos (pastato) dalyje, kur po pirmuoju aukštu nėra rūsio patalpų. 
Taip, pat, išsiliejus daugiau nei vienai cheminei medžiagai, galimos jų reakcijos tarpusavyje. Tokiu 
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atveju, išsipylus kelioms cheminėms medžiagoms, jos bus nukreipiamos į rūsio patalpose įrengtą 
talpą, kurioje vyks neutralizacijos reakcija. Jos metu išsiskirs vandens garai ir galimai anglies 
dioksidas. Šios dujos pasišalins per rūsio patalpoje esamas dvi natūralios ventiliacijos šachtas. Skystų 
ir kietų liekanų mišinys pulpos pavidalu bus gražinamas į jo sudėtį atitinkančią technologinio proceso 
grandį.    

Pastate, techninės sieros rūgšties sandėliavimo patalpoje įrengti nuolydžiai, surinkimo trapai. 
Grindyse įrengtos dvi 4 m3 talpos, į kurias patektų patalpoje išsiliejusi techninė sieros rūgštis. 

Jei į talpas surinkta techninė sieros rūgštis bus gryna, t.y. be papildomų priemaišų, ji bus nukreipiama 
į patalpoje įrengtas techninės sieros rūgšties laikymo talpyklas. Jei surinkta techninė sieros rūgštis 
bus su priemaišomis (pvz. nuo krovininės transporto priemonės nutirpęs sniegas (vanduo), 
nešvarumai), ji bus nukreipiama į technologinį procesą. Vandenilio peroksido sandėliavimo 
patalpoje įrengti nuolydžiai, surinkimo trapai. Išsiliejęs vandenilio peroksidas būtų nukreipiamas į 
technologinį procesą. 

Gamybinėse, sandėliavimo patalpose įrengta skysčių ardančiajam poveikiui atspari danga, kuri 
padės užtikrinti, kad galimai išsiliejusios cheminės medžiagos nepatektų į aplinką. 

Detalus technologinių linijų įrangos išdėstymas ir suskirstymas zonomis be jų aprašymas 
pateikiamas 22 priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – Technologinio proceso aprašymas“. 

 
2.10 Siūlomų gamybos būdų, įrangos aprašymas, jų palyginimas ir įvertinimas pagal šios 

veiklos rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius prieinamus 
gamybos būdus 

 
Bendru atveju geriausias prieinamas gamybos būdas (toliau tekste – GPGB) suprantamas kaip 

efektyviausia ir pažangiausia ūkinės veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo pakopa/gamybos 
būdas, galintis padėti išvengti taršos, o jei tai neįmanoma – bendrai mažinantis teršalų išmetimą ir 
jų poveikį aplinkai. Paprastai bendrieji GPGB yra atskaitos taškas poveikio aplinkai ataskaitoje darant 
išvadas dėl planuojamos technologijos eksploatacinių savybių bei vertinant planuojamą 
eksploatuoti objektą. Šiuo požiūriu, bendrieji GPGB padeda nustatant tinkamas, „GPGB – paremtas“ 
sąlygas planuojamai ūkinei veiklai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl 
pramoninių išmetamų teršalų (toliau - TIPK direktyva) 13 straipsnį. Šios direktyvos tikslas yra 
įgyvendinti integruotą taršos, kurią sukelia stambiausios pramonės ir žemės ūkio įmonės, prevenciją 
ir kontrolę. TIPK direktyva siekiama aplinkos apsaugos gerinimo diegiant geriausius prieinamus 
gamybos būdus, sumažinti pramoninės veiklos taršos masto skirtumus  Europos Sąjungoje, tuo pačiu 
skatinamas įmonių modernizavimas ir jų konkurencingumo augimas.  

Geriausi prieinami gamybos būdai tai veiksmingiausia ir pažangiausia veiklos ir jos vykdymo 
metodų plėtojimo pakopa, kuri nurodo, ar tam tikras gamybos būdas praktiškai gali būti pagrindu 
nustatant išmetamų teršalų ribines vertes ir kitas leidimo sąlygas, siekiant išvengti taršos, o jei tai 
neįmanoma, – mažinti teršalų išmetimą ir jų poveikį visai aplinkai: 

a) gamybos būdai – naudojama technologija, ir įrenginio projektavimo, statybos, priežiūros, 
eksploatavimo ir uždarymo būdas; 

b) prieinami gamybos būdai – gamybos būdai, išplėtoti taip, kad juos būtų galima taikyti 
atitinkamame pramonės sektoriuje, esant ekonomiškai ir techniškai tinkamoms sąlygoms, 
atsižvelgiant į jų sąnaudas ir pranašumą, nepaisant to, ar tie gamybos būdai taikomi ar kuriami 
konkrečioje valstybėje narėje, ir jei tik jie yra pagrįstai prieinami ūkio subjektui; 

c) geriausi – veiksmingiausi, siekiant aukšto aplinkos apsaugos lygio. 
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Vadovaujantis GPGB, planuojami technologiniai sprendiniai gali būti pasirinkti taip, kad 
veikloje pasiektų GPGB ar netgi geresnius lygius, nei pateiktieji pagal nurodytus dokumentus.  

UAB “MS LT01” vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos palyginimas su geriausiais prieinamais 
gamybos būdais pateikiamas 2.10.1 lentelėje. 
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2.10.1 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas 

Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
MAGNIO SULFATO GAMYBOS LINIJA  
Magnio sulfato gamybos atitikimas GPGB vertintas vadovaujantis dokumentais: 

• Informacinis dokumentas apie geriausiai prieinamus gamybos būdus gaminant specialiąsias neorganines medžiagas. 2007 rugpjūtis. (Integrated Pollution Prevention and Control Reference 
Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals August 2007). 
 

AMORFINIO SILICIO OKSIDO, NATRIO SULFATO, METALURGINIŲ MILTELIŲ (Fe, Al, Ni, Cr ir kt. hidroksidų) GAMYBOS LINIJA 
Amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių (Fe, Al, Ni, Cr ir kt. hidroksidų) gamybos atitikimas GPGB vertintas vadovaujantis dokumentais: 

• Informacinis dokumentas apie geriausiai prieinamus gamybos būdus gaminant specialiąsias neorganines medžiagas. 2007 rugpjūtis. (Integrated Pollution Prevention and Control Reference 
Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals August 2007). 

• Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus, naudojant didelius kiekius neorganinių chemikalų. (Integrated Pollution Prevention 
and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry August 2007). 

 
 

PASTABOS: 
1) ES informaciniame dokumente apie GPGB gaminant specialiąsias neorganines medžiagas, technologijų, taikomų magnio sulfato gamybai aprašyta nėra, todėl magnio sulfato gamybos 

įrenginio atitikimas GPGB atliktas pagal bendruosius GPGB, taikomus neorganinių medžiagų gamyboje. 
2) ES informaciniame dokumente apie GPGB, naudojant didelius kiekius neorganinių chemikalų – kietųjų medžiagų ir kt. pramonėje, yra aprašyta GPGB technologija Amorfinio silicio oksido 

gamybos linijai. Atsižvelgiant į specifinės gamybos linijos GPGB technologijos taikymą, papildomai vertinimas Amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių (Fe, Al, Ni, Cr ir kt. 
hidroksidų) gamybos įrenginio atitikimas, vadovaujantis šiuo dokumentu:  Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus, 
naudojant didelius kiekius neorganinių chemikalų – Kietųjų medžiagų ir kt. pramonėje. 2007 rugpjūtis. (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available 
Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry August 2007). 

 

1. 
 

Atliekų 
mažinimas 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production 

of Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 

anotacija p.5; 
p.5.1.; p.5.2.; p.4.2.1.; 

4.3.1; p.5.3; p. 5.4; p.4.3.4; 
p. 5.5; 4.2.1; 

 

Bendrieji GPGB  Atitinka  
Žaliavų įpakavimo medžiagų 

perdirbimas 
 Atitinka 

Bus atliekamas pakuočių atliekų perdavimas atliekas 
apdorojančioms įmonėms 

Pakartotinis talpų/ konteinerių 
panaudojimas 

 Atitinka 

Chemikalų, reagentų, priedų ir žaliavų tiekėjai atsiims 
(arba bus perduodamos atliekų tvarkytojams) tuščias 
talpyklas (pagamintus iš, pavyzdžiui, plastiko, medžio, 
metalo) perdirbti ar pakartotinai naudoti. 
Medžiagų saugojimo patalpose pakartotinis konteinerių 
/ talpyklų naudojimas bus atliekamas to paties tipo 
gaminiams ir medžiagoms laikyti. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
IPPC Reference Document 

on BAT for the 
Manufacture of Large 

Volume Inorganic 
Chemicals - Solids and 
Others industry August 

2007 
anotacija p. 5.3.2.3; p. 
5.3.2.1.3; Table 5.12. 

 

Kokybiškų (grynesnių) žaliavų 
naudojimas 

 Atitinka 

Kadangi nešvarumai žaliavų sraute prisideda prie 
atliekų susidarymo, bus siekiama naudoti aukštesnio 
grynumo žaliavą.  
Tai bus atliekama derinant darbą su tiekėjais ir siekiant 
gauti aukštesnės kokybės žaliavos;  
Bus įrengta valymo įranga įrenginyje. 

Technologinių procesų optimizavimas 
 

 Atitinka 

Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir greičiau ir 
tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo sistemos. Šiose 
sistemose bus galima automatiškai paleisti, išjungti ir 
pakeisti gaminius, o tai gali greitai užtikrinti stabilią 
proceso būklę, sumažinant specifikacijos neatitinkančių 
produktų generavimą. 

Valymo procesų optimizavimas  Atitinka 

Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
valymo sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir 
greičiau ir tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo 
sistemos. Šiose sistemose bus galima automatiškai 
paleisti, išjungti ir pakeisti gaminius, o tai gali greitai 
užtikrinti stabilią proceso būklę, sumažinant 
specifikacijos neatitinkančių produktų generavimą. 

Produktų laikymo ir saugojimo metu, 
mažinamos pakuočių likučių laikymas 

 
Produktų likučių, po technologinio 

proceso antrinis panaudojimas 

 Atitinka 

Tuščios produktų įpakavimo medžiagos, pakuočių 
atliekos bus perdirbamos, grąžinus jas chemikalų ir 
priedų tiekėjams ar perdavus atliekas apdorojančioms 
įmonėms  
Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos medžiagos, 
antrinės žaliavos bus grąžinamos į technologinę liniją: 
medžiagos (nuosėdos), gautos gaminant magnio sulfatą, 
bus chemiškai apdorojamos išgaunant  amorfinio silicio 
oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelius (Fe, Al, Ni, 
Cr ir kt. hidroksidų)); 

2. 

Išmetamų 
aplinkos oro 

teršalų 
mažinimas 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production 

of Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 

Kokybiškų žaliavų naudojimas  Atitinka 

Kadangi nešvarumai žaliavų sraute prisideda prie 
aplinkos oro teršalų išmetimo į aplinką, bus siekiama 
naudoti aukštesnio grynumo žaliavą.  
Tai bus atliekama derinant darbą su tiekėjais ir siekiant 
gauti aukštesnės kokybės žaliavos;  
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
anotacija p. 5.2; p.4.3.1; p. 

5.3; p.5.4; p. 4.3.4; 
p. 5.6 ÷ 5.9; p. 5.14; 5.15; 

 
IPPC Reference Document 

on BAT for the 
Manufacture of Large 

Volume Inorganic 
Chemicals - Solids and 
Others industry August 

2007 
anotacija p. 5.3.2.2.1; 

Tables 5.15; 5.16; 5.17;  
p. 5.4.2.2; p. 5.4.3  

 
 

 

Bus įrengta valymo įranga įrenginyje. 
Kadangi tiesioginiuose džiovinimo procesuose bus 
naudojami deginimo įrenginiai (katilai), kūrenami 
gamtinėmis dujomis, tai bus išvengiama papildomos 
aplinkos oro taršos SO2 dujomis.  

Technologinių procesų optimizavimas 
 

 Atitinka 

Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir greičiau ir 
tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo sistemos. Šiose 
sistemose bus galima automatiškai paleisti, išjungti ir 
pakeisti gaminius, o tai gali greitai užtikrinti stabilią 
proceso būklę, sumažinant specifikacijos neatitinkančių 
produktų generavimą.  
Projektavimo, statybos ir eksploatavimo stadijose, 
įrenginyje bus pasirenkami ir integruoti tinkami 
skysčių/kietų medžiagų atskyrimo ir silicio dioksido 
džiovinimo metodai, kurie leis optimaliai sumažinti 
silicio dioksido džiovinimui sunaudojamą energiją ir dėl 
to bus mažesnės CO2, SOX ir NOX emisijos į aplinkos orą. 

Valymo procesų optimizavimas  Atitinka 

Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
valymo sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir 
greičiau ir tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo 
sistemos. Šiose sistemose bus galima automatiškai 
paleisti, išjungti ir pakeisti gaminius, o tai gali greitai 
užtikrinti stabilią proceso būklę, sumažinant 
specifikacijos neatitinkančių produktų generavimą. 

Išmetamų į aplinkos orą teršalų 
mažinimui bus naudojami oro valymo 

įrenginiai 
 Atitinka 

 

HCN (vandenilio cianido), NH3 
(amoniako), HCl (druskos rūgštis)  
emisijų į aplinkos orą mažinimas 

 Atitinka Nurodytų teršalai gamyboje nesusidaro. 

Įrenginių eksploatavimui naudojama 
kompiuterinė valdymo įranga 

 Atitinka 

Kompiuterizuota valdymo sistema gali padėti stebėti 
šimtus proceso parametrų ir automatiškai atlikti 
reikiamus pakeitimus, kad būtų užtikrintas efektyvus, 
saugus ir ekologiškas darbas. Naudojant kompiuterinę 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
valdymo sistemą, siekiant išvengti perpildymo 
rezervuaruose arba, pavyzdžiui, sumažinti oro srautų 
susidarymą, galima įdiegti automatinius blokavimus. 

Uždaros valymo ir skalavimo sistemos 
įrengimas 

 Atitinka 

Gamybos metu vamzdynuose, mašinose ir induose gali 
kauptis kieti junginiai galiausiai išprovokuoti įrangos 
gedimą ar užsikimšimą. Valymo vietoje sistema leis 
lengvai valyti ir skalauti įrangą uždaroje sistemoje. 
Naudojantis tokia sistema, darbuotojams nebus 
kenksmingų darbo sąlygų (teršalų išsiskyrimo į aplinkos 
orą darbo vietose). 

3. 
Nuotekų 

užterštumo 
mažinimas 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production 

of Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 

anotacija p. 5.2; p. 4.3.1; p. 
5.3; p.5.4; p. 4.3.4; p. 5.10; 

p. 5.11   
 

IPPC Reference Document 
on BAT for the 

Manufacture of Large 
Volume Inorganic 

Chemicals - Solids and 
Others industry August 

2007 
anotacija p. 5.3.2.1.4; p 

5.3.2.2.2; p. 5.4.2.1.   

Kokybiškų žaliavų naudojimas  Atitinka 

Kadangi nešvarumai žaliavų sraute prisideda prie 
nuotekų teršalų susidarymo, bus siekiama naudoti 
aukštesnio grynumo žaliavą.  
Tai bus atliekama derinant darbą su tiekėjais ir siekiant 
gauti aukštesnės kokybės žaliavos;  
Bus įrengta valymo įranga įrenginyje. 

Technologinių procesų optimizavimas 
 

 Atitinka 

Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir greičiau ir 
tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo sistemos. Šiose 
sistemose bus galima automatiškai paleisti, išjungti ir 
pakeisti gaminius, o tai gali greitai užtikrinti stabilią 
proceso būklę, sumažinant specifikacijos neatitinkančių 
produktų generavimą.  
Bus atliekamas natrio sulfato šalinimas iš tirpalo, 
susidariusio po  amorfinio silicio oksidų filtracijos 
proceso. Tirpalo nuosėdos bus džiovinamos, o gautas 
tirpalas panaudojamas natrio sulfato gamybai. Natrio 
sulfato tirpalas bus garinimas. Išgarintam natrio sulfatui 
vėstant, vyks tirpalo kristalizavimosi procesas. Susidarę 
kristalai kartu su skysčiu nukreipiami į filtravimo įrangą, 
o po to kristalai – supakuojami ir nukreipiami į 
sandėliavimo patalpas realizavimui, o skystis – 
grąžinamas į talpas, kuriose yra skystas natrio sulfatas. 
Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo 
technologiniame procese bus naudojamas uždarame 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
cikle, kuriame jau panaudotas ir apdorotas vanduo 
grąžinamas atgal į sistemą ir panaudojamas dar kartą, 
todėl gamybinės nuotekos nesusidarys.  

Valymo procesų optimizavimas  Atitinka 

Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
valymo sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir 
greičiau ir tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo 
sistemos. Šiose sistemose bus galima automatiškai 
paleisti, išjungti ir pakeisti gaminius, o tai gali greitai 
užtikrinti stabilią proceso būklę, sumažinant 
specifikacijos neatitinkančių produktų generavimą. 

Gamybinių nuotekų valymui 
naudojami nuotekų valymo įrenginiai. 

 Atitinka 

Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo 
technologiniame procese bus naudojamas uždarame 
cikle, kuriame jau panaudotas ir apdorotas vanduo 
grąžinamas atgal į sistemą ir panaudojamas dar kartą, 
todėl gamybinės nuotekos nesusidarys.  
Cheminių medžiagų laikymo patalpose, kurioje vyks 
cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo 
trapai. Skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių 
ar išsilies perkrovimo metu bus surenkami ir vėliau 
panaudojami technologiniame procese.  

Ūkinės veiklos infrastruktūra 
(Įrenginys) suprojektuotas, 
pastatytas, prižiūrimas, ir 

eksploatuojamas taip, kad būtų 
sumažinta paviršinių nuotekų 

užterštumo rizika. 

 
 

Atitinka 

Teritorijoje yra įrengta paviršinio (lietaus) vandens 
surinkimo ir nuvedimo sistema. Bus reguliariai 
vykdoma paviršinių vandens surinkimo tinklų priežiūra. 
Bus reguliariai vykdoma veiklos kontrolė ir priežiūra. 

4. 
Taršos į aplinką 

mažinimas 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production 

of Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 

anotacija p. 5.12 ÷ 5.15; p. 
5.17; p. 4.7.1 

Dulkėtumo mažinimas, inertinių 
medžiagų laikymo, tvarkymo, 

perpylimo metu. 
  

Medžiagos laikomos uždarose sistemose. 
Technologiniai procesai bus vykdomi uždengtose 
zonose (apsaugotose nuo vėjo ir lietaus). 
Įrenginiuose, su gaubtu ir ortakiais, surenkamos 
išsklaidytos dulkių emisijos. 
Reguliariai atliekama veiklos priežiūra. 

Reikalingos infrastruktūros diegimas, 
siekiant sumažinti neorganizuotų dujų 

ir skysčių išmetimą. 
 Atitinka 

Reguliariai atliekama įrangos ir įrangos valdymo 
priežiūra 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Įrenginių eksploatavimui naudojama 
kompiuterizuota valdymo įranga. 

 Atitinka 

Naudojant kompiuterinę valdymo sistemą, bus siekiama 
išvengti perpildymo rezervuaruose arba, pavyzdžiui, 
sumažinti nuotekų susidarymą, bus galima įdiegti 
automatinius blokavimus. Be to bus galima tiksliai 
stebėti sąlygas, kad užtikrintų aukščiausią produkto 
išeigą įrenginyje. 

Uždaros valymo ir skalavimo sistemos 
įrengimas. 

 Atitinka 

Gamybos metu vamzdynuose, mašinose ir induose gali 
kauptis kieti junginiai ir išprovokuoti įrangos gedimą ar 
užsikimšimą. Valymo vietoje sistema leis lengvai valyti ir 
skalauti įrangą uždaroje sistemoje. Naudojantis tokia 
sistema, darbuotojams nebus kenksmingų darbo sąlygų 
(teršalų išsiskyrimo į aplinkos orą darbo vietose). 

Dirvožemio ir gruntinių vandenų 
taršos mažinimas. 

 Atitinka 

Grunto ir požeminio vandens užterštumo prevencija bus 
vykdoma projektuojant, statant, eksploatuojant ir 
prižiūrint įrenginius, kuriuose būtų tvarkomos 
medžiagos (dažniausiai skysčiai), kurios kelia galimą 
gruntinio ir požeminio vandens užteršimo pavojų, tokiu 
būdu, kad būtų kuo mažiau medžiagų išbėrimo, 
išsiliejimo. 
Prieš pradedant eksploatuoti cheminių medžiagų 
sandėlius, bus atliktas patalpų remontas, jos bus 
pritaikytos cheminių medžiagų laikymui. Dalis 
rezervuarų galės būti naudojami laikinam tirpalų 
saugojimui, esant gamybinių įrengimų remonto ar 
avarijų metu. Sandėliuose bus įrengtos grindys su 
skysčiams nelaidžia ir jų ardančiajam poveikiui atsparia 
danga. 
Taip pat bus suformuoti grindų nuolydžiai, kad esant 
nubėgimui visi skysčiai patektų į įrengiamas skysčių 
surinkimo talpas. 

5. 

Žaliavų ir 
gamtinių išteklių 

sąnaudų 
mažinimas 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production 

of Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 

Įrenginio efektyvumo gerinimas 
 

 Atitinka 

Vienas iš svarbiausių parametrų, lemiančių įrenginio 
efektyvumą, yra maišymo kokybė. Maišymo gerinimas 
bus atliekamas derinant šias priemones:  
• sumontuojant pertvaras įrenginyje;  
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
anotacija p. 5.2; p. 4.3.2; 
p.4.3.3; p.5.3; p.4.3.4; p. 
5.4.; p.4.3.4; p. 5.14; p.  

 
IPPC Reference Document 

on BAT for the 
Manufacture of Large 

Volume Inorganic 
Chemicals - Solids and 
Others industry August 

2007 
anotacija p. 5.3.2.1.1 

• sumontuojant maišytuvui tinkamą apsisukimų per 
minutę variklį (kai kuriais atvejais tai reiškia didesnio 
apsisukimų per minutę variklio, o kitais atvejais 
mažesnio apsisukimų per minutę variklio įrengimą; 
pavyzdžiui, klampioje terpėje didesnis maišymas 
apsisukimų per minutę greičiu gali tiesiog sumažinti 
maišymo efektyvumą, pvz., dėl kavitacijos efekto) ; 
• nustatant kitokią maišymo mentės konstrukciją;  
• įdėjus kelis sparnuotės ratus; 
• siurblio recirkuliaciją ; 
• pridedant tiekimo paskirstytoją, kad būtų 
suvienodintas buvimo laikas įrenginyje;  
• pridedant tiekimo srautus tam tikru momentu, arčiau 
idealios reagento koncentracijos. 
Antrinių reakcijų vengimas, kurios sudaro 
nepageidaujamus šalutinius produktus. 

Katalizatorių sistemų tobulinimas  Atitinka 

Katalizatoriaus sistema vaidina svarbų vaidmenį 
užtikrinant cheminių reakcijų efektyvumą.  
Katalizatoriaus sistemos tobulinimas bus atliekamas 
derinant šias priemones:  
• naudojant alternatyvias chemines medžiagas ir 
fizikines savybes (siekiant iš esmės pagerinti 
katalizatoriaus sistemos efektyvumą ir eksploatavimo 
laiką);  
• naudojant katalizatoriaus sistemą, kuri leidžia 
pašalinti arba šalutinių produktų susidarymo 
sumažinimas  
• vietoj sunkiųjų metalų katalizatorių naudojant 
tauriųjų metalų katalizatorius (siekiant pašalinti ar 
sumažinti nuotekų, užterštų sunkiaisiais metalais kiekį),  
• naudoti aktyvesnę katalizatoriaus formą (siekiant 
pašalinti ar sumažinti išmetamų teršalų kiekį). ir 
nuotekos katalizatoriaus aktyvavimo metu). 
Antrinių reakcijų vengimas, kurios sudaro 
nepageidaujamus šalutinius produktus. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Technologinių procesų optimizavimas 
 

 Atitinka 

1) Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir greičiau ir 
tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo sistemos. Šiose 
sistemose bus galima automatiškai paleisti, išjungti ir 
pakeisti gaminius, o tai gali greitai užtikrinti stabilią 
proceso būklę, sumažinant specifikacijos neatitinkančių 
produktų generavimą.  
2) Pirmojoje projekto įgyvendinimo dalyje, gautas 
statybinis smėlis parduodamas kaip statybinė medžiaga. 
Įgyvendinus tolimesnę projekto dalį, ši medžiaga 
panaudojama kaip žaliava gaminant įvairių frakcijų  
silicio oksidus, metalurginius miltelius. 
3) Įrengus magnio sulfato gamybos linijas bus įrengiama 
technologinė linija, skirta chemiškai apdoroti medžiagas 
(nuosėdas), gautas gaminant magnio sulfato kristalus. 
Visos gautos medžiagos yra žaliavos, kurias galima 
panaudoti įvairiose pramonės šakose.  
Po magnio sulfato gamybos linijos likusias medžiagas 
apdirbant su specialia įranga bus gaunami galutiniai 
produktai: amorfiniai ir kiti silicio oksidai, metalurginiai 
milteliai, natrio sulfatas. 
4) Gaminant amorfinį silicio dioksidą naudojamos dvi 
pagrindinės žaliavos: sieros rūgštis ir skystas stiklas, taip 
pat vanduo (plovimo procesui). 
5) Patalpoje, kurioje vyks cheminių medžiagų 
iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai. Skysčiai, kurie 
nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo 
metu bus surenkami ir vėliau panaudojami 
technologiniame procese. 
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Valymo procesų optimizavimas  Atitinka 

Įrenginyje bus naudojamos kompiuteriu valdomos 
valymo sistemos, kurios nuolat analizuoja procesą ir 
greičiau ir tiksliau reaguoja nei rankinio valdymo 
sistemos. Šiose sistemose bus galima automatiškai 
paleisti, išjungti ir pakeisti gaminius, o tai gali greitai 
užtikrinti stabilią proceso būklę, sumažinant 
specifikacijos neatitinkančių produktų generavimą. 
Vandens sąnaudų mažinimas: tirpalų koncentravimo 
metu susidarę vandens garai nukreipiami į šilumokaitį 
atvėsinimui ir kondensavimui; kondensatas 
surenkamas ir nukreipiamas į kondensatui skirtas 
talpas  technologijoje pakartotinai naudoti 

Įrenginių eksploatavimui naudojama 
kompiuterizuota valdymo įranga 

 Atitinka 

Naudojant kompiuterinę valdymo sistemą, bus 
siekiama išvengti rezervuarų perpildymo ir nuotekų 
susidarymo. Automatinis blokavimas ir signalizacijos 
sistema   užtikrins saugų darbą optimalaus našumo 
sąlygomis. 

6. 
Energetinių 

išteklių 
mažinimas 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production 

of Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 

anotacija p. 5.16 
 

IPPC Reference Document 
on BAT for the 

Manufacture of Large 
Volume Inorganic 

Chemicals - Solids and 
Others industry August 

2007 
anotacija p. 5.3.2.1.2 

Naudojant atitinkamas metodikas, 
optimizuojamas gamyklos 
projektavimas, statyba ir 

eksploatavimas, tokiu būdu 
sumažinant energijos suvartojimą 

 Atitinka 

Veiklos metu bus prisijungiama prie elektros energijos 
paskirstymo tinklų. Apskaita bus vykdoma elektros 
energijos apskaitos prietaisais. 
Veiklos metu bus prisijungiama prie gamtinių dujų 
tiekimo tinklų kuriuos eksploatuoja AB "Energijos 
skirstymo operatorius". Apskaita bus vykdoma gamtinių 
dujų apskaitos prietaisais. 
Garinimo ir kitų technologinių stadijų perteklinė šiluma 
bus panaudojama pakartotiniam techninio vandens 
šildymui. 

7.  

Ekstremalių 
situacijų ir avarijų 

valdymas ir 
prevencija 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production 

of Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 

Aukšto personalo švietimo ir 
nuolatinio mokymo lygio palaikymas. 

 Atitinka 

Bus siekiama, kad darbuotojai turėtų tinkamą 
išsilavinimą inžinerijos ir chemijos srityse ir galima būtų 
formuoti aukštos kvalifikacijos eksploatacijos personalą, 
organizuojant  mokymą ir veiklos vertinimą darbo 
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Eil. 
Nr. 
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aplinkai 
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GPGB technologija 
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1 2 3 4 5 6 7 
anotacija p. 5.18; p. 5.20; p. 

5.21; 
 
IPPC Reference Document 

on BAT for the 
Manufacture of Large 

Volume Inorganic 
Chemicals - Solids and 
Others industry August 

2007 anotacija p. 5.3.2.3 

vietose. Numatomos reguliarūs mokymai  ir pratybos, 
kaip reaguoti į saugos darbe kritines situacijas. 

Darbo saugos (sudarant avarijų 
likvidavimo planus ar ekstremalių 

situacijos valdymo planus) vertinimas 
atsižvelgiant į poveikį, atsirandantį 
dėl cheminio proceso nukrypimų ir 

gamyklos darbo nukrypimų 

 Atitinka 

Bus taikomas vienas individualus arba kelių metodų 
derinys atsižvelgiant į šiuos aspektus: 
 a. organizacinės priemonės;  
b. sąvokos, apimančios valdymo inžinerijos metodus;  
c. saugos reakcijos  (pvz., neutralizavimas, gesinimas); 
d. avarinis aušinimas;  
e. atsparumas slėgiui; 
f. slėgio sumažinimas. 
 
Pastate bus įrengta ankstyvojo gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema. Ankstyvojo aptikimo linijinio 
temperatūrinio jutiklio stebėjimas vyksta automatizuota 
sistema. 
Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai bus 
įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m 
nuo durų angos. Signalas perduodamas į saugos 
kompanijos pultą. 
 
Nusodintieji amorfinis ir kristalinis silicio dioksidai   yra 
labai mažos rizikos produktai, kurie  klasifikuojami kaip 
nepavojingi žmonėms ir aplinkai. Nors nėra pavojingų 
gatavų produktų, tačiau yra rizika, susijusi su žaliavų - 
sieros rūgšties ir skysto stiklo, tvarkymo procedūromis. 
Šios rizikos bus valdomos ir bus imtasi reikiamų 
priemonių šių medžiagų tvarkymui užtikrinti. 

8.  
Aplinkosaugos 
veiksmingumo 

didinimas 

IPPC Reference Document 
on BAT for the Production of 
Speciality Inorganic 
Chemicals August 2007 
anotacija p. 5.19 ÷ 5.22;  

Aplinkos vadybos sistemos (AVS) 
įdiegimas ir laikymasis 

 Atitinka 

Įmonėje bus įdiegta Aplinkos vadybos sistema.  
AVS apimtis (pvz., Detalumo lygis) ir pobūdis (pvz., 
Standartizuotas ar nestandartizuotas) bus susiję su 
įrenginio pobūdžiu, apimtimi ir sudėtingumu bei jo 
galimo poveikio aplinkai diapazonu.  
Aplinkosaugos politiką diegia aukščiausioji vadovybė.  
Bus atliekamas būtinų procedūrų planavimas ir 
nustatymas  
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Eil. 
Nr. 

Poveikio 
aplinkai 

kategorija 

Nuoroda į ES GPGB 
informacinius 

dokumentus, anotacijas 
GPGB technologija 

Su GPGB taikymu susijusios 
vertės, vnt. 

Atitikimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
Bus atliekamas  procedūrų įgyvendinimas, atkreipiant 
ypatingą dėmesį į:  
• struktūrą ir atsakomybę;  
• mokymą, sąmoningumą ir kompetenciją;  
• bendravimą;  
• darbuotojų įtraukimą;  
• dokumentus;  
• efektyvią proceso kontrolę;  
• priežiūros programas; 
• pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir reagavimą;  
• aplinkos apsaugos įstatymų laikymosi užtikrinimą;  
Tikrinant atlikimą ir imantis taisomųjų veiksmų, 
atkreipiamas ypatingas dėmesys į:  
• stebėjimą ir matavimus; 
• taisomuosius ir prevencinius veiksmus;  
• įrašų tvarkymą;  
• nepriklausomą (kur įmanoma) vidaus auditą, siekiant 
nustatyti, ar aplinkos apsaugos vadybos sistema 
atitinka suplanuotą tvarką ir yra tinkamai įgyvendinta 
bei prižiūrima.  
Bus vykdoma aukščiausios vadovybės peržiūra. 
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II SKYRIUS. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO 
REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO 
PRIEMONĖS 

 
3. NAGRINĖJAMOS PŪV ALTERNATYVOS 

 
Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti esamų pastatų komplekso, esančio Pramonės g. 

1, Alytus, dalyje, naujų pastatų statyba nėra numatoma.  
Kitoje šių pastatų komplekso dalyje, kurioje veiklą vykdė padangų perdirbimo įmonė UAB 

„Ekologistika“, 2019 m. spalio 16 d.  kilo gaisras, kurio metu buvo apgadinta dalis pastatų komplekse 
esančių pastatų. Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamo pastato dalis nuo pastatų komplekso, 
kuriame buvo kilęs gaisras, nutolęs per ~0,25 km į rytus (2 pav.). Gaisras PŪV numatomų naudoti 
pastatų nepasiekė. 

Siekiant įvertinti kilusio gaisro įtaką planuojamos ūkinės veiklos metu numatomiems naudoti 
pastatams, 2019 m. spalio 29 d. buvo atliktas patalpų ekspertinis tyrimas, kurio metu nustatyta, kad 
kilęs gaisras vyko pakankami dideliu atstumu nuo tiriamos pastato dalies ir dėl aukštos temperatūros 
bei dėl gesinimo (vandens ir staigaus temperatūrų pokyčio) poveikio, naujų vizualiai matomų 
konstrukcijų pažaidų, kurios buvo fiksuotos VGTU tyrimo metu, ir kurio pagrindu buvo atliktas 2018-
05-18 UAB „Statybos procesų valdymas“ Esamų defektų vertinimas Nr. 2018-05-18-1, nebuvo 
pastebėta. Ekspertinio tyrimo ataskaita pateikta 1 priede. 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra pakankamai dideliu atstumu 
nuo teritorijos, kurioje buvo kilęs gaisras, taip pat tai, kad atlikus planuojamų naudoti patalpų 
ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų, galima daryti išvadą, kad kilęs gaisras 
nepaveikė planuojamos ūkinės veiklos metu numatomos naudoti pastato dalies, todėl esamas 
pastatas tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas, kitos alternatyvios PŪV 
vykdymo vietos nėra svarstomos. 

 
Taip pat, įsivertinus finansinius kaštus ir planuojamą naudoti technologinę įrangą, buvo 

nuspręsta atsisakyti 2019 m. parengtoje PAV programoje, kurią 2019 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. SD-
9124(6.174) patvirtino ir Alytaus miesto savivaldybės administracija, aprašytų alternatyvų: 

1. Kurą deginančiuose įrenginiuose naudoti biokurą (medžio pjuvenas, briketus, granules ir 
kt.); 

2. Vandenį gamybinėms reikmėms tiekti prisijungus prie esamų vandens paėmimo įrenginių, 
kurių pagalba vanduo būtų imamas iš Nemuno upės. 
 

PAV ataskaitoje šios alternatyvos toliau nebus nagrinėjamos. Geriamasis vanduo buitinėms ir 
gamybinėms reikmėms bus tiekiamas prisijungus prie centralizuotų vandentiekio tinklų, kuriuos 
eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“, pagal šio vandens tiekėjo išduotas technines sąlygas. 

Taip pat paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu naudojama technologija bus 
naujoviška tik tuo, kad ji bus pritaikyta planuojamos ūkinės veiklos technologiniams poreikiams. 
Technologinė įranga bus komplektuojama iš atskirų sudedamųjų dalių, t.y. rinkoje šiuo metu esančių 
įrengimų, kurių parametrai (galingumas, tūris, našumas, didžiausia leidžiama temperatūra ir kt.) bus 
parenkami atsižvelgiant į pateiktą technologų užduotį. Ūkinės veiklos vykdytojas patvirtina, kad 
unikalūs, novatoriški įrengimai ar jų dalys planuojamos ūkinės veiklos metu vykdomam 
technologiniam procesui nebus kuriami. 
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Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad veiklos apimtys PAV ataskaitoje yra parinktos atsižvelgiant 
į vietą, pastato tūrį ir aukštį, galimą įrangos išdėstymą, atliktus iš technologinio proceso išsiskiriančių 
aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus ir triukšmo lygio modeliavimą, įvertinus visas rizikas, 
numačius apsaugos priemones.  

 
Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą nagrinėtos šios alternatyvos: 
➢ 0 alternatyva. Planuojama ūkinė veikla nėra vykdoma. 
➢ A alternatyva. Įgyvendinama planuojama ūkinė veikla – Iškastinės mineralinės uolienos 

perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus.  
 

4. VANDUO 
 

4.1 Esamos būklės aprašymas  
 
Remiantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapiu (5 pav.) 

nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, 

nepatenką į jų apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas; 
➢ Artimiausias kadastre įregistruotas paviršinis vandens telkinys, Gulbynės karjeras, nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~0,6 km į pietvakarius. 
 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis 

žemėlapiu (7 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta požeminio vandens 

vandenviečių, nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas; 
➢ Artimiausia požeminio vandens vandenvietė (Reg. Nr. 5000), skirta geriamojo gėlo 

vandens gavybai, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~1,6 km į 
pietryčius. Vandenvietė neturi įteisintos VAZ, bet yra parengtas VAZ projektas. 
 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos 2020 liepos 28 d. raštu Nr. (6)-1.7-4781 (17 pav.) 
nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje gręžinių nėra.  
 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos gręžinių žemėlapiu nustatyta, kad: 
➢ Artimiausias gręžinys (monitoringo (požeminio vandens), Nr. 29224) nuo planuojamos 

ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~0,04 km į rytus. 
 
Vandens poreikis 
 
Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo buitinėms reikmėms bus tiekiamas prisijungus prie 

centralizuotų miesto vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. 
Prisijungimo sąlygos pateikiamos 4 priede.  Vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos 
prietaisus.  

 
Preliminarus planuojamas metinis vandens poreikis buitinėms reikmėms: 
➢ 10,59 m3 per dieną. 
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➢ 3600 m3 per metus; 
 
Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo gamybinėms reikmėms bus tiekiamas prisijungus 

prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. 
Prisijungimo sąlygos pateikiamos 4 priede.  Vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos 
prietaisus. 

 
Preliminarus planuojamas metinis vandens poreikis gamybinėms reikmėms: 
➢ 257,79 m3 per dieną. 
➢ 87650 m3 per metus. 

 
Informacija apie numatomą vandens paėmimą ir vartojimą pateikta 4.1.1 lentelėje. 
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4.1.1 lentelė. Informacija apie numatomą vandens paėmimą ir vartojimą 

Eilės 
Nr. 

Vandens 
išgavimo 

(gavimo) vieta 

Didžiausias planuojamas 
gauti/išgauti vandens kiekis 

Veikla, kurioje bus vartojamas vanduo 

Kiekvienoje veikloje planuojamo 
suvartoti vandens didžiausias 

kiekis Planuoja- 
mi vandens 
nuostoliai, 

m3/m. 

Kitiems 
objektams/a

smenims 
planuojamo 

perduoti 
vandens 
kiekis, 
m3/m. 

m3/m. m3/d m3/h m3/m. m3/d m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

UAB „Dzūkijos 
vandenys“  

vandentiekio tinklų 
įvadas Pramonės ir 

(arba) Audėjų g. 

91250 268,38 11,2 

Gamybinėms reikmėms 87650 257,79 10,74 - - 

Darbuotojų ūkio-buities reikmėms 3600 10,59 0,46 - - 
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Nuotekos 
 
Buitinės nuotekos 
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys bendros ūkio-buities (buitinės) nuotekos. Bendras 

planuojamas susidarysiančių buitinių nuotekų kiekis prilyginamas planuojamam suvartoti vandens 
kiekiui buitinėms reikmėms, t. y. 3600 m3 per metus. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į 
centralizuotus nuotekų tinklus nevalytos. Prisijungimo sąlygos pateikiamos 4 priede. Buitinių 
nuotekų apskaita bus vykdoma pagal įrengiamų vandens apskaitos prietaisų rodmenis.  

Preliminarus susidarysiančių buitinių nuotekų užterštumas: 
✓ BDS7 – 70 mg O2/l; 
✓ SM – 30 mg/l. 
✓ ChDS – 180 mg/l. 
Į centralizuotus nuotekų tinklus išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas neviršys Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo“ (Žin. 2006, Nr. 59-2103 ir vėlesni pakeitimai) patvirtintų ribinių 
užterštumo dydžių. 

Išleidžiamų į nuotakyną buitinių nuotekų užterštumas neviršys: 
✓ BDS7 – 70 mg O2/l; 
✓ SM – 30 mg/l. 
✓ ChDS – 180 mg/l. 
Gamybinės nuotekos 
Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo technologiniame procese bus naudojamas 

uždarame cikle, kuriame jau panaudotas vanduo grąžinamas atgal į sistemą ir panaudojamas dar 
kartą, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys.  

Paviršinės nuotekos 
Paviršinės nuotekos susidarys nuo pastato, kurio dalyje bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, 

stogo, kurio plotas 4,11071 ha ir rampos, kurios plotas 0,085 ha.  
Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo pastato stogo apskaičiuojamas pagal 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: 

𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 𝐻 ∙ 𝑌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑘 = 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Čia: 
𝐻 – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 675 mm (inf. šaltinis -  http://www.meteo.lt/lt/krituliai). 

𝑌 – paviršinio nuotėkio koeficientas (0,85 – stogų dangoms); 
𝐹 – teritorijos plotas, ha; 
𝑘 – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 – sniegas 

neišvežamas, 0,85 – sniegas išvežamas). 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 675 ∙ 0,85 ∙ 4,11071 ∙ 1 =  23585,19 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Paviršinės lietaus nuotekos nuo pastato stogo bus surenkamos esama savitakine lietaus 
nuotekų sistema ir nevalytos išleidžiamos į esamus paviršinio lietaus nuotekų tinklus.  

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo rampos apskaičiuojamas pagal Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 
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2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 
42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: 

𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 𝐻 ∙ 𝑌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑘 = 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Čia: 
𝐻 – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 675 mm (inf. šaltinis -  http://www.meteo.lt/lt/krituliai). 

𝑌 – paviršinio nuotėkio koeficientas (0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms); 
𝐹 – teritorijos plotas, ha; 
𝑘 – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 – sniegas 

neišvežamas, 0,85 – sniegas išvežamas). 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 675 ∙ 0,83 ∙ 0,085 ∙ 1 =  476,21 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Paviršinės lietaus nuotekos nuo rampos bus surenkamos esama savitakine lietaus nuotekų 
sistema ir nevalytos išleidžiamos į esamus paviršinio lietaus nuotekų tinklus.  

Atsižvelgiant į tai, kad ant šalia pastato esančios rampos nebus vykdomi nei medžiagų, nei 
pagamintos produkcijos krovos darbai, ant jos nemanevruos autokrautuvai, bei tai, kad remiantis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai) teritorija 
nepatenka į galimai teršiamų teritorijų kategoriją, paviršinių nuotekų nuo kietų dangų valymas 
nenumatomas, susidarančių paviršinių nuotekų užterštumas neviršys minėtame įsakyme patvirtintų 
ribinių užterštumo dydžių. 

 
Bendras metinis paviršinių nuotekų kiekis: 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 23585,19 + 476,21 = 24061,4 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠. 

 
Informacija apie nuotekų priimtuvus pateikta 4.1.2-4.1.3 lentelėse. 
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4.1.2 lentelė. Duomenys apie nuotekų priimtuvus 

Nr. Koordinatės Priimtuvo 
numeris  

Planuojamų išleisti nuotekų 
aprašymas 

Išleistuvo 
tipas/techniniai 

duomenys 

Išleistuvo vietos  
aprašymas  

Numatomas išleisti 
didžiausias nuotekų kiekis 

m3/d. m3/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

UAB „Dzūkijos 
vandenys“ miesto 

komunalinių 
nuotekų tinklai, 
koordinatės bus 

tikslinamos 
prisijungimo prie 
tinklų projekto 

metu  

1 Buitinės nuotekos be valymo 
Išleistuvas į kanalizacijos 

tinklus 
Pramonės g. ir Audėjų g. 10,59 3600 

2. 

UAB „Dzūkijos 
vandenys“ lietaus 

kanalizacijos tinklai, 
koordinatės bus 

tikslinamos 
prisijungimo prie 
tinklų projekto 

metu 

2 
Paviršinės lietaus nuotekos nuo pastato 

stogo be valymo 
Išleistuvas į kanalizacijos 

tinklus 
Pramonės g. ir Audėjų g. 65,92 24061,4 
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4.1.3 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą, į kurį planuojama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama išleisti į 
kanalizacijos tinklus 

Eilės 
Nr. Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo aprašymas 

Leistina priimtuvo apkrova 

hidraulinė teršalais 

m3/d. parametras mato vnt. reikšmė 

1 2 3 4 5 6 

1 
Nuotekas planuojama išleisti į UAB „Dzūkijos vandenys“ eksploatuojamus miesto 

komunalinių nuotekų tinklus 
- - - - 

2 
Nuotekas planuojama išleisti į UAB „Dzūkijos vandenys“ eksploatuojamus lietaus 

kanalizacijos tinklus 
- - - - 
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4.2 Numatomas reikšmingas poveikis  
 
 Planuojama ūkinė veikla paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams, jų kokybei ir 

hidrologiniam rėžimui įtakos neturės, teršiančiųjų medžiagų patekimas į paviršinius ir požeminius 
vandens telkinius nėra galimas, nes: 

✓ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja, nekerta ir nėra artimoje paviršinių 
vandens telkinių aplinkoje ir nepatenka į jų apsaugos zonas ir pakrantės juostas; 

✓ Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastate, kuriame įrengta skysčių ardančiajam 
poveikiui atspari danga; 

✓ Veiklos metu naudojamos skystos medžiagos ir žaliavos bus laikomos sandariose talpose 
taip, kad būtų užkirstas kelias šių medžiagų patekimui į aplinką; 

✓ Patalpoje, kurioje vyks cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai, todėl 
skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu, bus 
surenkami ir vėliau panaudojami technologiniame procese.    

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu reikšmingas poveikis paviršiniams ir požeminiams 

vandenims nėra numatomas. 
 

4.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės  

 
Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio paviršiniams ir požeminiams vandens 

telkiniams, planuojamos ūkinės veiklos metu numatomos tokios prevencinės priemonės: 
➢ Pastate, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, bus įrengta skysčių ardančiajam 

poveikiui atspari danga; 
➢ Veiklos metu naudojamos skystos medžiagos ir žaliavos bus laikomos sandariose talpose 

taip, kad būtų užkirstas kelias šių medžiagų patekimui į aplinką; 
➢ Patalpoje, kurioje vyks cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai, todėl 

skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu, bus 
surenkami ir vėliau panaudojami technologiniame procese.    
 

5. APLINKOS ORAS 
 

5.1 Esamos būklės aprašymas  
 

Meteorologinės sąlygos 

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl aplinkos oro 
teršalų sklaidos skaičiavimuose buvo naudojami 2014–2018 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios 
automatinės Lazdijų hidrometeorologinės stoties kasvalandiniai matavimų duomenys: temperatūra 
(oC), vėjo greitis (m/s) ir kryptis (0o-360o), kritulių kiekis (mm) ir debesuotumas (balais). Lietuvos 
Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažymos kopija apie hidrometeorologinių 
duomenų įsigijimą pridedama 5 priede.  

Foniniai duomenys priimti vadovaujantis 2020 m. balandžio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūros 
taršos prevencijos departamento rašte Nr. (30.3)-A4E-3369 (raštas pridedamas 5 priede) pateikta 
informacija. 
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Į aplinkos orą išmetami teršalai 
 
Stacionarūs oro taršos šaltiniai 
Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą bus išmetami teršalai. Planuojama, kad 

įmonėje veiks 29 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. 
 
Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 001 – Ventiliacinės sistemos ortakis iš gatavos 
produkcijos sandėliavimo patalpos (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami kietųjų 
dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, LOJ teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per 
metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 002-003 – Ventiliacinės sistemos ortakiai iš 
gatavos produkcijos sandėliavimo patalpos (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakius bus šalinami 
kietųjų dalelių, anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. Priimama, kad taršos šaltiniai per 
metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 004-005 – Dujinių katilo (3,418 MW) dūmtraukiai 
(Ø800, H=13,00 m). Pro dūmtraukius bus šalinami anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. 
Priimama, kad taršos šaltiniai per metus veiks 8160 val.; 

✓ Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 006-007 – Dujinių katilų (6,793 MW) dūmtraukiai 
(Ø800, H=13,00 m). Pro dūmtraukius bus šalinami anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. 
Priimama, kad taršos šaltiniai per metus veiks 8160 val.; 

✓ Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 008-013 – Džiovintuvo dūmtraukiai (Ø800, 
H=13,00 m). Pro dūmtraukius bus šalinami anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. 
Priimama, kad taršos šaltiniai per metus veiks 6000 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 014 – Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių 
medžiagų sandėliavimo patalpos (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami kietųjų dalelių, 
anglies monoksido, azoto oksidų, LOJ teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 
8200 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 015 – Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių 
medžiagų sandėliavimo patalpos (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami kietųjų dalelių, 
anglies monoksido, azoto oksidų, LOJ teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 
6000 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 016 – Ventiliacinės sistemos ortakis (Ø600, 
H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami sieros rūgšties, kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto 
oksidų ir LOJ teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 017 – Ventiliacinės sistemos ortakis (Ø600, 
H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami sieros rūgšties, anglies monoksido ir azoto oksidų 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 018 – Ventiliacinės sistemos ortakis (Ø600, 
H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami sieros rūgšties, anglies monoksido ir azoto oksidų 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 6000 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 019 – Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių 
medžiagų malimo patalpos (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami kietųjų dalelių, 
anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 6000 
val.; 
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✓ Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 020-022 – Ventiliacinės sistemos ortakiai (Ø600, 
H=13,00 m). Pro ortakius bus šalinami sieros rūgšties, anglies monoksido ir azoto oksidų 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltiniai per metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 023 – Ventiliacinės sistemos ortakis (Ø500, 
H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami sieros rūgšties, anglies monoksido ir azoto oksidų 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 024 – Ventiliacinės sistemos ortakis (Ø500, 
H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami sieros rūgšties, kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto 
oksidų ir LOJ teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 025 – Ventiliacinės sistemos ortakis (Ø500, 
H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami sieros rūgšties, anglies monoksido ir azoto oksidų 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 8200 val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 026 – Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių 
medžiagų maišymo įrenginių (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami kietųjų dalelių, 
anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 8200 
val.; 

✓ Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 027 – Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių 
medžiagų maišymo įrenginių (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami kietųjų dalelių, 
anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 8200 
val.; 

✓ Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 028-029 – Ventiliacinės sistemos ortakiai iš 
cheminių medžiagų sandėlių (Ø500, H=13,00 m). Pro ortakius bus šalinami sieros rūgšties, 
kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų ir LOJ teršalai. Priimama, kad taršos šaltiniai 
per metus veiks 8200 val.. 
 

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 004-005 – Dujinio katilo (3,418 MW) dūmtraukiai. 
 

Teršalų kiekis, susidarantis deginant dujinį kurą, įvertintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 12 d įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio 
nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ 
(Žin., 1999, Nr. 108-3159 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinto į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašo (toliau Metodikų sąrašas) 35 punkte nurodytos Europos aplinkos 
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos naujausios 2016 metų metodikos (anglų kalba – 
The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook) 1.A.4. 
skyriumi „Small combustion“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą 
skaičiavimo algoritmą Tier1.  

Metodikos 1.A.4. skyriaus „Small combustion“ 3.8 lentelėje nurodyti koeficientai, pagal 
kuriuos skaičiuojami išsiskiriantys oro teršalai. Skaičiavimai pateikti vienam taršos šaltiniui. 
 

Momentinės teršalų emisijos deginant dujinį kurą 
 
Metodikos 1.A.4. skyriaus „Small combustion“ 3.8 lentelėje nurodyti skaičiavimuose 

naudojami emisijų dydžiai deginant dujinį kurą. Emisijų dydžiai pateikti 5.1.1 lentelėje. 
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5.1.1 lentelė. Skaičiavimuose naudojami emisijų dydžiai deginant gamtines dujas 

Teršalas 
Išsiskiriantis energijos kiekis, g/GJ 

Vidutinis Maksimalus 
Anglies monoksidas (CO) 29 48 

Azoto oksidai (NOx) 74 103 

 
Momentinis išsiskiriančios energijos kiekis apskaičiuojamas: 
 
𝐴𝑅 = 𝐵 ∙ 𝑄ž = 𝐺𝐽/𝑠 

 
Čia: 
𝐵 – kuro išeiga, kg/s; 
𝑄ž – kuro kaloringumas, GJ/kg. 
𝐴𝑅 = 0,105 ∙ 0,035 = 0,0037 𝐺𝐽/𝑠 

 
Momentinis anglies monoksido (CO) teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis apskaičiuojamas: 
 
𝑀𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 = 𝐴𝑅 ∙ 𝐸𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 ∙ (1 − 𝜂′) = 𝑔/𝑠 
 
Čia: 
𝐸𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 – teršalo emisijos faktorius; 
𝜂′ – valymo įrenginių efektyvumas – 0 %. 
𝑀𝐶𝑂 = 0,0037 ∙ 48 ∙ (1 − 0) = 0,178 𝑔/𝑠 
 
Momentinis azoto oksidų (NOx) teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis apskaičiuojamas: 
 
Momentinis azoto oksidų teršalų kiekis parenkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą 
deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių 
normų priede pateikta informacija, žr. 5.1.2 lentelę. 

 
5.1.2 lentelė. Naujiems vidutiniams KDĮ, išskyrus variklius ir dujų turbinas, taikomos išmetamų 
teršalų ribinės vertės (mg/Nm3) 

Teršalas 
Kieta 

biomasė 
Kitas kietasis 

kuras 
Gazolis 

Skystasis 
kuras, 

išskyrus 
gazolį 

Gamtinės 
dujos 

Dujinis kuras, 
išskyrus 

gamtines 
dujas 

SO2 200 400 - 350 - 35 

NOx 300 300 200 300 100 200 

Dulkės 20 20 - 20 - - 

 
Metinės taršalų emisijos deginant gamtines dujas 
 
Metinis išmetamo anglies monoksido ir azoto oksidų kiekis apskaičiuotas vadovaujantis tos 

pačios Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 1.A.4 skyriumi 
„Small combustion“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo 
algoritmą Tier1. 
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Metinis teršalų kiekis apskaičiuotas pagal metinį išsiskiriančios energijos kiekį: 
 

𝐴𝑅 = 𝐵 ∙ 𝑄ž = 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 
 

Čia: 
𝐵 – kuro išeiga, kg/metus; 
𝑄ž – kuro kaloringumas, GJ/kg. 

 
𝐴𝑅 = 3084480 ∙ 0,035 = 107956,8 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 
  
Skaičiavimams naudojami tie patys emisijos faktoriai, kurie pateikti 3.2.1.1 lentelėje. 

 
Metiniai teršalų emisijos į aplinkos orą kiekiai apskaičiuojami: 
 
𝑀𝐶𝑂(𝑚𝑒𝑡.) = 107956,8 ∙ 29 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 3,13 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

𝑀𝑁𝑂𝑥(𝑚𝑒𝑡.) = 107956,8 ∙ 74 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 7,98 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

 
Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 006-007 – Dujinio katilo (6,793 MW) dūmtraukiai. 

 
Teršalų kiekis, susidarantis deginant dujinį kurą, įvertintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 12 d įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio 
nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ 
(Žin., 1999, Nr. 108-3159 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinto į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašo (toliau Metodikų sąrašas) 35 punkte nurodytos Europos aplinkos 
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos naujausios 2016 metų metodikos (anglų kalba – 
The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook) 1.A.4. 
skyriumi „Small combustion“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą 
skaičiavimo algoritmą Tier1.  

Metodikos 1.A.4. skyriaus „Small combustion“ 3.8 lentelėje nurodyti koeficientai, pagal 
kuriuos skaičiuojami išsiskiriantys oro teršalai. Skaičiavimai pateikti vienam taršos šaltiniui. 
 

Momentinės teršalų emisijos deginant dujinį kurą 
 
Metodikos 1.A.4. skyriaus „Small combustion“ 3.8 lentelėje nurodyti skaičiavimuose 

naudojami emisijų dydžiai deginant dujinį kurą. Emisijų dydžiai pateikti 5.1.1 lentelėje. 
 
Momentinis išsiskiriančios energijos kiekis apskaičiuojamas: 
 
𝐴𝑅 = 𝐵 ∙ 𝑄ž = 𝐺𝐽/𝑠 

 
Čia: 
𝐵 – kuro išeiga, kg/s; 
𝑄ž – kuro kaloringumas, GJ/kg. 
𝐴𝑅 = 0,2 ∙ 0,035 = 0,007 𝐺𝐽/𝑠 
 
Momentinis anglies monoksido (CO) teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis apskaičiuojamas: 
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𝑀𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 = 𝐴𝑅 ∙ 𝐸𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 ∙ (1 − 𝜂′) = 𝑔/𝑠 
 
Čia: 
𝐸𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 – teršalo emisijos faktorius; 
𝜂′ – valymo įrenginių efektyvumas – 0 %. 
𝑀𝐶𝑂 = 0,007 ∙ 48 ∙ (1 − 0) = 0,336 𝑔/𝑠 
 
Momentinis azoto oksidų (NOx) teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis apskaičiuojamas: 
 
Momentinis azoto oksidų teršalų kiekis parenkamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą 
deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių 
normų priede pateikta informacija, žr. 5.1.2 lentelę. 

 
Metinės taršalų emisijos deginant gamtines dujas 
 
Metinis išmetamo anglies monoksido ir azoto oksidų kiekis apskaičiuotas vadovaujantis tos 

pačios Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 1.A.4 skyriumi 
„Small combustion“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo 
algoritmą Tier1. 

 
Metinis teršalų kiekis apskaičiuotas pagal metinį išsiskiriančios energijos kiekį: 

 
𝐴𝑅 = 𝐵 ∙ 𝑄ž = 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

 
Čia: 
𝐵 – kuro išeiga, kg/metus; 
𝑄ž – kuro kaloringumas, GJ/kg. 

 
𝐴𝑅 = 5899680 ∙ 0,035 = 206488,8 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 
  
Skaičiavimams naudojami tie patys emisijos faktoriai, kurie pateikti 5.1.1 lentelėje. 

 
Metiniai teršalų emisijos į aplinkos orą kiekiai apskaičiuojami: 
 
𝑀𝐶𝑂(𝑚𝑒𝑡.) = 206488,8 ∙ 29 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 5,98 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

𝑀𝑁𝑂𝑥(𝑚𝑒𝑡.) = 206488,8 ∙ 74 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 15,28 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

 
Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 008-013 – Džiovintuvo dūmtraukis. 
 
Teršalų kiekis, susidarantis deginant dujinį kurą, įvertintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 12 d įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio 
nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ 
(Žin., 1999, Nr. 108-3159 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinto į atmosferą išmetamo teršalų kiekio 
apskaičiavimo metodikų sąrašo (toliau Metodikų sąrašas) 35 punkte nurodytos Europos aplinkos 
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agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos naujausios 2016 metų metodikos (anglų kalba – 
The latest published version of EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook) 1.A.4. 
skyriumi „Small combustion“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą 
skaičiavimo algoritmą Tier1.  

Metodikos 1.A.4. skyriaus „Small combustion“ 3.8 lentelėje nurodyti koeficientai, pagal 
kuriuos skaičiuojami išsiskiriantys oro teršalai. Skaičiavimai pateikti vienam taršos šaltiniui. 
 

Momentinės teršalų emisijos deginant dujinį kurą 
Metodikos 1.A.4. skyriaus „Small combustion“ 3.8 lentelėje nurodyti skaičiavimuose 

naudojami emisijų dydžiai deginant dujinį kurą. Emisijų dydžiai pateikti 5.1.1 lentelėje. 
 
Momentinis išsiskiriančios energijos kiekis apskaičiuojamas: 
 
𝐴𝑅 = 𝐵 ∙ 𝑄ž = 𝐺𝐽/𝑠 

 
Čia: 
𝐵 – kuro išeiga, kg/s; 
𝑄ž – kuro kaloringumas, GJ/kg. 

 
𝐴𝑅 = 0,069 ∙ 0,035 = 0,0024 𝐺𝐽/𝑠 
 
Momentinis anglies monoksido (CO) teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis apskaičiuojamas: 
 
𝑀𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 = 𝐴𝑅 ∙ 𝐸𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 ∙ (1 − 𝜂′) = 𝑔/𝑠 
 
Čia: 
𝐸𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 – teršalo emisijos faktorius; 
𝜂′ – valymo įrenginių efektyvumas – 0 %. 
 
𝑀𝐶𝑂 = 0,0024 ∙ 48 ∙ (1 − 0) = 0,115 𝑔/𝑠 
 
Momentinis azoto oksidų (NOx) teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis apskaičiuojamas: 
 
𝑀𝑁𝑂𝑥

= 0,0024 ∙ 103 ∙ (1 − 0) = 0,247 𝑔/𝑠 

 
Metinės taršalų emisijos deginant gamtines dujas 
 
Metinis išmetamo anglies monoksido ir azoto oksidų kiekis apskaičiuotas vadovaujantis tos 

pačios Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 1.A.4 skyriumi 
„Small combustion“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo 
algoritmą Tier1. 

 
Metinis teršalų kiekis apskaičiuotas pagal metinį išsiskiriančios energijos kiekį: 

 
𝐴𝑅 = 𝐵 ∙ 𝑄ž = 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

 
Čia: 
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𝐵 – kuro išeiga, kg/metus; 
𝑄ž – kuro kaloringumas, GJ/kg. 
𝐴𝑅 = 1500000 ∙ 0,035 = 52500 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 
  
Skaičiavimams naudojami tie patys emisijos faktoriai, kurie pateikti 5.1.1 lentelėje. 

 
Metiniai teršalų emisijos į aplinkos orą kiekiai apskaičiuojami: 
 
𝑀𝐶𝑂(𝑚𝑒𝑡.) = 52500 ∙ 29 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 1,52 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

𝑀𝑁𝑂𝑥(𝑚𝑒𝑡.) = 52500 ∙ 74 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 3,89 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

 
Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 001-003,  014-029. 
 
Nurodytų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių emisijos į aplinkos orą priimtos pagal 

technologijų kūrėjos, projektavimo įmonės ir technologinių įrengimų, tame tarpe ir dujų valymo 
įrenginių, planuojamai ūkinei veiklai gamintojos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad iš ventiliacijos 
sistemų po oro valymo bus išmetamos nurodytos teršalų koncentracijos. Į aplinkos orą išmetamų 
teršalų emisijų skaičiavimai pateikti 23 priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – Teršalų emisijų 
skaičiavimai“. 

 
Mobilūs oro taršos šaltiniai, veikiantys PŪV teritorijoje 
 
Numatoma, kad per dieną į PŪV teritoriją atvyks (įvažiuos į pastato vidų) 26 krovininės 

transporto priemonės (25 krovininės transporto priemonės, pristatančios žaliavas ir 1 krovininė 
transporto priemonė, išvežanti susidariusias atliekas). Siekiant įvertinti nepalankiausią scenarijų, 
taip pat papildomai įvertinamos ir 32 krovininės transporto priemonės, kurioms bus išvežama 
pagaminta produkcija. Priimama, kad vidutiniškai krovininės transporto priemonės planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijoje nuvažiuos ~0,04 km atstumą.  

Aplinkos oro taršos skaičiavimas iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių atliekamas 
vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika 
EMEP/EEA, skyriumi 1.A.3.b.i-iv „Road transport“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą 
apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro 
sąnaudas. 

Taip pat numatoma, kad planuojamos ūkinės veiklos metu pastate manevruos 4 dujiniai 
autokrautuvai. Priimama, kad autokrautuvai pastate manevruos visą parą. 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas iš dujinių autokrautuvų atliekamas vadovaujantis Europos 
aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika EMEP/EEA, skyriumi 1.A.4 
„Non-road mobile sources and machinery“. Skaičiavimai atlikti pagal metodikoje pateikiamą 
apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal kuro 
sąnaudas.  
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Momentinė aplinkos oro tarša iš transporto skaičiuojama pagal formulę: 
 

𝐸 =
𝐾𝑆𝑑 ∙ 𝐸𝐹𝑖

𝑡
= 𝑔/𝑠 

 
Čia:  
𝐾𝑆𝑑 – transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d; 
𝐸𝐹𝑖  – kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro; 
𝑡 – automobilių manevravimo laikas, s (bendras teorinis manevravimo laikas – 1 val./d). 

𝐾𝑆𝑑 =
𝐿𝑠𝑢𝑚 ∙ 𝐾𝑆𝑣𝑖𝑑

1000
= 𝑘𝑔/𝑑 

 
Čia: 
𝐿𝑠𝑢𝑚 – transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km 
𝐾𝑆𝑣𝑖𝑑 – transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis). 
 
Momentinė aplinkos oro tarša iš autokrautuvų skaičiuojama pagal formulę: 
 
𝐸 = 𝐹𝐶𝑗,𝑡 ∙ 𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑡 = 𝑔 

 
Čia:  
𝐹𝐶𝑗,𝑡 – autokrautuvų sunaudojamas kuro kiekis, t; 

𝐸𝐹𝑖,𝑗,𝑡 – kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/t kuro. 
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5.1.3 lentelė. Pradiniai transporto duomenys 

Transporto 
paskirtis 

Transporto 
priemonių 

skaičius 
per parą, 

vnt. 

Kuro tipas 

Transporto 
priemonių 

skaičius 
pagal kuro 

tipą 

Vienos 
transporto 
priemonės 

nuvažiuotas 
atstumas L, 

km 

Visų transporto 
priemonių 

nuvažiuotas 
atstumas Lsum, 

km 

Vidutinės 
kuro 

sąnaudos 
KSvid, g/km 

Kuro 
sąnaudos, 
kg/d, KSd 

Krovininės transporto 
priemonės (žaliavos) 

25 
Dyzelinis 

kuras 
25 0,04 1,0 240 0,24 

Krovininės transporto 
priemonės (atliekos) 

1 
Dyzelinis 

kuras 
1 0,04 0,04 240 0,0096 

Dujiniai autokrautuvai 4 
Suskystintos 
naftos dujos 

4 - - - 403,2 

Krovininės transporto 
priemonės 

(produkcija) 
32 

Dyzelinis 
kuras 

32 0,04 1,28 240 0,31 

 
Metinė aplinkos oro tarša skaičiuojama 
Metinė aplinkos oro tarša apskaičiuojama pagal tą pačią formulę, įvertinant metinį numatomą kuro sunaudojimą.  
Metinis krovininių transporto priemonių kuro sunaudojimas apskaičiuotas pagal dienos kuro sąnaudas, priimama, kad žaliavos į PŪV 

teritoriją bus pristatomos 340 dienų per metus, o atliekos išvežamos du kartus per savaitę, t.y. apie 104 kartus per metus. 
Metinis dujinių autokrautuvų kuro sunaudojimas apskaičiuotas pagal dienos kuro sąnaudas, priimant, kad įmonė per metus dirbs 340 dienų 

per metus. 
 

5.1.4 lentelė. Momentinės teršalų emisijos 

Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
kg/diena 

CO NOx KD LOJ 

EFi, 
g/kg 

g/d g/s 
EFi, 

g/kg 
g/d g/s 

EFi, 
g/kg 

g/d g/s 
EFi, 

g/kg 
g/d g/s 

Krovininės 
transporto 
priemonės 
(žaliavos) 

Dyzelinis 
kuras 

0,24 7,58 1,82 0,0005 33,37 8,01 0,002 0,94 0,23 0,0001 1,92 0,46 0,0001 

Krovininės 
transporto 

Dyzelinis 
kuras 

0,0096 7,58 0,07 0,00002 33,37 0,32 0,0001 0,94 0,01 0,000003 1,92 0,02 0,00001 
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Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
kg/diena 

CO NOx KD LOJ 

EFi, 
g/kg 

g/d g/s 
EFi, 

g/kg 
g/d g/s 

EFi, 
g/kg 

g/d g/s 
EFi, 

g/kg 
g/d g/s 

priemonės 
(atliekos) 

Krovininės 
transporto 
priemonės 

(produkcija) 

Dyzelinis 
kuras 

0,31 7,58 2,35 0,0007 33,37 10,34 0,0029 0,94 0,291 0,0001 1,92 0,595 0,0002 

 Viso: 0,001 Viso: 0,005 Viso: 0,0002 Viso: 0,0003 

 
5.1.5 lentelė. Momentinės teršalų emisijos 

Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
t/diena 

CO NOx 

EFi, 
g/t 

g/d g/s 
EFi, 
g/t 

g/d g/s 

Dujiniai 
autokrautuvai 

Suskystintos 
naftos dujos 

0,4032 4823 1944,6 0,023 28571 11519,8 0,133 

 Viso: 0,023 Viso: 0,133 

 
5.1.6 lentelė. Metinės teršalų emisijos 

Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
kg/metus 

CO NOx KD LOJ 

EFi, 
g/kg 

t/metus 
EFi, 

g/kg 
t/metus 

EFi, 
g/kg 

t/metus 
EFi, 

g/kg 
t/metus 

Krovininės 
transporto 
priemonės 
(žaliavos) 

Dyzelinis 
kuras 

81,6 7,58 0,0006 33,37 0,0027 0,94 0,0001 1,92 0,0002 

Krovininės 
transporto 
priemonės 
(atliekos) 

Dyzelinis 
kuras 

0,998 7,58 0,00001 33,37 0,00003 0,94 0,000001 1,92 0,000002 

Krovininės 
transporto 

Dyzelinis 
kuras 

105,4 7,58 0,0008 33,37 0,004 0,94 0,0001 1,92 0,0002 
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Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
kg/metus 

CO NOx KD LOJ 

EFi, 
g/kg 

t/metus 
EFi, 

g/kg 
t/metus 

EFi, 
g/kg 

t/metus 
EFi, 

g/kg 
t/metus 

priemonės 
(produkcija) 

 Viso: 0,0014 Viso: 0,0062 Viso: 0,0002 Viso: 0,0004 

 
5.1.7 lentelė. Metinės teršalų emisijos 

Automobilių 
tipas 

Kuro 
tipas 

Bendros 
kuro 

sąnaudos, 
t/metus 

CO NOx 

EFi, 
g/t 

t/metus 
EFi, 
g/t 

t/metus 

Dujiniai 
autokrautuvai 

Suskystintos 
naftos dujos 

137,088 4823 0,66 28571 3,917 

 Viso: 0,661 Viso: 3,917 

 
Priimama, kad krovininių transporto priemonių manevravimo metu išsiskiriantys teršalai pasišalins pro patalpose įrengtus ventiliacinės 

sistemos ortakius. Priimama, kad autokrautuvų darbo metu išsiskiriantys teršalai pasišalins pro patalpose įrengiamų ventiliacijos sistemų ortakius. 
Stacionarių oro taršos šaltinių charakteristikos pateiktos 5.1.8 lentelėje, planuojamos ūkinės veiklos metu tarša į aplinkos orą iš stacionarių 

aplinkos oro taršos šaltinių pateikta 5.1.9 lentelėje,  tarša iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių 5.1.10 lentelėje. 
Stacionarių ir mobilių oro taršos šaltinių išsidėstymas planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje pateiktas 24 paveiksle. 
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5.1.8 lentelė. Stacionarių oro taršos šaltinių charakteristikos 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Teršalų išmetimo 

(stacionarių taršos 
šaltinių veikimo) 

trukmė, 
val./m. 

Pavadinimas Nr. 
Centro 

koordinatės 
(LKS’94) 

Aukštis, 
m 

Išmetimo angos 
matmenys, m 

Srauto greitis, 
m/s 

Temperatūra, 
ºC 

Tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TARŠOS ŠALTINIAI 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš gatavos produkcijos 
sandėliavimo patalpos 

001 
X=501124 

Y=6031620 
13,0 0,5  2,85 20 0,56 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš gatavos produkcijos 
sandėliavimo patalpos 

002 
X=501135 

Y=6031562 
13,0 0,5 2,85 20 0,56 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš gatavos produkcijos 
sandėliavimo patalpos 

003 
X=501143 

Y=6031510 
13,0 0,5  2,85 20 0,56 8200 

Dujinio katilo (3,418 MW) dūmtraukis 004 
X=501161 

Y=6031626 13,0 0,8  2,47 130 1,24 8160 

Dujinio katilo (3,418 MW) dūmtraukis 005 
X=501162 

Y=6031626 
13,0 0,8 2,47 130 1,24 8160 

Dujinio katilo (6,793 MW) dūmtraukis 006 
X=501169 

Y=6031626 
13,0 0,8  4,74 130 2,38 8160 

Dujinio katilo (6,793 MW) dūmtraukis 007 
X=501170 

Y=6031626 
13,0 0,8  4,74 130 2,38 8160 

Džiovintuvo dūmtraukis 008 
X=501165 

Y=6031604 
13,0 0,8  3,32 40 1,67 6000 

Džiovintuvo dūmtraukis 009 
X=501168 

Y=6031575 
13,0 0,8  3,32 40 1,67 6000 

Džiovintuvo dūmtraukis 010 
X=501172 

Y=6031546 
13,0 0,8 3,32 40 1,67 6000 

Džiovintuvo dūmtraukis 011 
X=501177 

Y=6031515 
13,0 0,8  3,32 40 1,67 6000 

Džiovintuvo dūmtraukis 012 
X=501181 

Y=6031482 
13,0 0,8  3,32 40 1,67 6000 

Džiovintuvo dūmtraukis 013 
X=501184 

Y=6031457 
13,0 0,8  3,32 40 1,67 6000 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių medžiagų 
sandėliavimo patalpos 

014 
X=501235 

Y=6031634 
13,0 0,5  2,85 20 0,56 8200 
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Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje 
Teršalų išmetimo 

(stacionarių taršos 
šaltinių veikimo) 

trukmė, 
val./m. 

Pavadinimas Nr. 
Centro 

koordinatės 
(LKS’94) 

Aukštis, 
m 

Išmetimo angos 
matmenys, m 

Srauto greitis, 
m/s 

Temperatūra, 
ºC 

Tūrio debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių medžiagų 
sandėliavimo patalpos 

015 
X=501270 

Y=6031639 
13,0 0,5  2,85 20 0,56 6000 

Ventiliacinės sistemos ortakis 016 
X=501226 

Y=6031613 
13,0 0,6  2,94 20 0,83 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis 017 
X=501232 

Y=6031569 
13,0 0,6  2,94 20 0,83 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis 018 
X=501241 

Y=6031521 
13,0 0,6  5,91 20 1,67 6000 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių medžiagų malimo 
patalpos 

019 
X=501267 

Y=6031621 
13,0 0,5  2,85 20 0,56 6000 

Ventiliacinės sistemos ortakis 020 
X=501281 

Y=6031596 
13,0 0,6  2,94 20 0,83 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis 021 
X=501286 

Y=6031554 
13,0 0,6  2,94 20 0,83 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis 022 
X=501285 

Y=6031513 
13,0 0,6  2,94 20 0,83 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis 023 
X=501270 

Y=6031595 
13,0 0,5  2,14 20 0,42 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis 024 
X=501273 

Y=6031552 
13,0 0,5  2,14 20 0,42 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis 025 
X=501277 

Y=6031510 
13,0 0,5  2,14 20 0,42 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių medžiagų maišymo 
įrenginių 

026 
X=501270 

Y=6031571 
13,0 0,5  2,8 20 0,55 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš mineralinių medžiagų maišymo 
įrenginių 

027 
X=501276 

Y=6031530 
13,0 0,5  2,8 20 0,55 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš cheminių medžiagų sandėlių 028 
X=501294 

Y=6031623 
13,0 0,5  2,85 20 0,56 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš cheminių medžiagų sandėlių 029 
X=501300 

Y=6031586 
13,0 0,5  2,85 20 0,56 8200 
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5.1.9 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos tarša į aplinkos orą 

Veiklos rūšis 

Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 
koda

s 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vnt. vidut. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

030103 
Deginimo 
įrenginiai 

Katilinė 

Dujinio katilo (3,418 MW) dūmtraukis 004 
Anglies monoksidas (A) 177 - - - - g/s 0,18 3,13 

Azoto oksidai (A) 250 - - - - mg/m3 100* 7,98 

Dujinio katilo (3,418 MW) dūmtraukis 005 
Anglies monoksidas (A) 177 - - - - g/s 0,18 3,13 

Azoto oksidai (A) 250 - - - - mg/m3 100* 7,98 

Dujinio katilo (6,793 MW) dūmtraukis 006 
Anglies monoksidas (A) 177 - - - - g/s 0,34 5,98 

Azoto oksidai (A) 250 - - - - mg/m3 100* 15,28 

Dujinio katilo (6,793 MW) dūmtraukis 007 
Anglies monoksidas (A) 177 - - - - g/s 0,34 5,98 

Azoto oksidai (A) 250 - - - - mg/m3 100* 15,28 

Iš viso pagal veiklos rūšį: - Iš viso pagal veiklos rūšį: 64,74 

040416 
Kiti 

(Neorganinių 
medžiagų 
gamyba) 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
gatavos produkcijos sandėliavimo 

patalpos 
001 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,82 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
gatavos produkcijos sandėliavimo 

patalpos 
002 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,82 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
gatavos produkcijos sandėliavimo 

patalpos 
003 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,82 

Gamybos cechas 

Džiovintuvo dūmtraukis 008 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,115 1,52 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,247 3,89 

Džiovintuvo dūmtraukis 009 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,115 1,52 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,247 3,89 

Džiovintuvo dūmtraukis 010 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,115 1,52 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,247 3,89 

Džiovintuvo dūmtraukis 011 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,115 1,52 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,247 3,89 

Džiovintuvo dūmtraukis 012 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,115 1,52 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,247 3,89 

Džiovintuvo dūmtraukis 013 Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,115 1,52 
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Veiklos rūšis 

Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 
koda

s 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vnt. vidut. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,247 3,89 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų sandėliavimo 

patalpos 
014 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,82 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų sandėliavimo 

patalpos 
015 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,6 

Gamybos cechas 

Ventiliacinės sistemos ortakis 016 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0003 0,009 

Ventiliacinės sistemos ortakis 017 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0003 0,009 

Ventiliacinės sistemos ortakis 018 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0006 0,013 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų malimo patalpos 

019 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,6 

Ventiliacinės sistemos ortakis 020 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis 021 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis 022 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis 023 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0002 0,006 

Ventiliacinės sistemos ortakis 024 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0002 0,006 

Ventiliacinės sistemos ortakis 025 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0002 0,006 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų maišymo 

įrenginių 
026 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,82 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų maišymo 

įrenginių 
027 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,028 0,82 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
cheminių medžiagų sandėlių 

028 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0003 0,009 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
cheminių medžiagų sandėlių 

029 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0003 0,009 

Iš viso pagal veiklos rūšį: - Iš viso pagal veiklos rūšį: 38,707 

1201 
Krovos darbai 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
gatavos produkcijos sandėliavimo 

patalpos 
001 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 
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Veiklos rūšis 

Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 
koda

s 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vnt. vidut. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ventiliacinės sistemos ortakis iš 

gatavos produkcijos sandėliavimo 
patalpos 

002 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
gatavos produkcijos sandėliavimo 

patalpos 
003 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų sandėliavimo 

patalpos 
014 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų sandėliavimo 

patalpos 
015 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 016 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 017 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 018 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų malimo patalpos 

019 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 020 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 021 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 022 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 023 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 024 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis 025 
Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 
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Veiklos rūšis 

Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 
koda

s 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vnt. vidut. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų maišymo 

įrenginių 
026 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų maišymo 

įrenginių 
027 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,0225 0,039 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0078 0,23 

Iš viso pagal veiklos rūšį: - Iš viso pagal veiklos rūšį: 4,57 

1202 
Kita 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
gatavos produkcijos sandėliavimo 

patalpos 
001 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,00014 0,0002 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0007 0,0009 

Kietosios dalelės (B) 6486 - - - - g/s 0,00003 0,00003 

LOJ 308 - - - - g/s 0,00004 0,00006 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų sandėliavimo 

patalpos 
014 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,00014 0,0002 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0007 0,0009 

Kietosios dalelės (B) 6486 - - - - g/s 0,00003 0,00003 

LOJ 308 - - - - g/s 0,00004 0,00006 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų sandėliavimo 

patalpos 
015 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,00014 0,0002 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0007 0,0009 

Kietosios dalelės (B) 6486 - - - - g/s 0,00003 0,00003 

LOJ 308 - - - - g/s 0,00004 0,00006 

Ventiliacinės sistemos ortakis 016 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,00014 0,0002 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0007 0,0009 

Kietosios dalelės (B) 6486 - - - - g/s 0,00003 0,00003 

LOJ 308 - - - - g/s 0,00004 0,00006 

Ventiliacinės sistemos ortakis 024 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,00014 0,0002 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0007 0,0009 

Kietosios dalelės (B) 6486 - - - - g/s 0,00003 0,00003 

LOJ 308 - - - - g/s 0,00004 0,00006 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
cheminių medžiagų sandėlių 

028 

Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,00014 0,0002 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0007 0,0009 

Kietosios dalelės (B) 6486 - - - - g/s 0,00003 0,00003 

LOJ 308 - - - - g/s 0,00004 0,00006 

029 Anglies monoksidas (B) 5917 - - - - g/s 0,00014 0,0002 
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Veiklos rūšis 

Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 
koda

s 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vienkartinis dydis metinė, 
t/m. 

vnt. vidut. maks. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
cheminių medžiagų sandėlių 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,0007 0,0009 

Kietosios dalelės (B) 6486 - - - - g/s 0,00003 0,00003 

LOJ 308 - - - - g/s 0,00004 0,00006 

Iš viso pagal veiklos rūšį: - Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0082 

VISO: - VISO: 108,03 
* Azoto oksidų išmetimų vertės nurodytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ išmetamų 
teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų priede pateikta informacija. 
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5.1.10 lentelė.  Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša 

Pavadinimas Kiekis, vnt. 
Sunaudojamų 
degalų kiekis, 

t/metus 

Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus 

CO NOx LOJ SO2 Kietosios dalelės 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Automobiliai, 
naudojantys: 

       

a) benziną - - - - - - - 

b) dyzeliną 

25 (krovininės 
transporto 
priemonės  

340 k./metus) 
 

1 (krovininė 
transporto 
priemonė  

104 k./metus) 
 

32 (krovininės 
transporto 
priemonės  

340 k./metus) 

0,188 0,0014 0,0062 0,0001 - 0,0002 

c) suskystintas 
naftos dujas 

- - - - - - - 

d) suslėgtas 
gamtines dujas 

- - - - - - - 

e) kt. degalus - - - - - - - 

Traktoriai ir kt. 
mechanizmai su 
vidaus degimo 
varikliais 

4  
(dujiniai 

autokrautuvai) 
137,088 0,661 3,917 - - - 

Kiti (išvardinti): - - - - - - - 

 
Informacija apie aplinkos oro teršalų valymo įrenginius ir taršos prevencijos priemones pateikta 5.1.11 lentelėje. 
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24 pav. Stacionarių oro taršos šaltinių išsidėstymas  
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5.1.11 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės 
Įrenginio pavadinimas Skruberiai, aerozolių gaudytuvai__________            

Taršos šaltinio, į kurį 
patenka pro valymo 
įrenginį praėjęs dujų 

srautas, Nr. 

Valymo įrenginiai Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai 

pavadinimas ir paskirties apibūdinimas kodas pavadinimas kodas 

1 2 3 4 5 

001, 002, 003, 014, 015, 019, 
026, 027 

Našumas – Q=2000 Nm3/val.. 
Slėgis – ne didesnis negu 60-80 mm vand. st.. 

Drėkinimas – techniniu vandeniu arba kondensatu. 
Serpentinito dulkių koncentracija (prie įtekėjimo) – 1000 mg/m3. 
Serpentinito dulkių koncentracija (prie išmetimo) – 30-50 mg/m3. 

Medžiaga – polipropilenas, plienas. 

- Kietosios dalelės (C) 4281 

Taršos prevencijos priemonės: Išvalymo (absorbcijos) lygis (%) – ne mažiau kaip 95 %. 

016, 017, 018, 023, 024, 025 

Našumas – Q=1500 Nm3/val.. 
Slėgis – ne didesnis negu 60-80 mm vand. st.. 

Su šaldymo gyvatuku – F= 14 m2. 
Drėkinimas –  vandens ir sodos mišiniu (5-8 %) Na2CO3. Tirpalo mišinys Na2CO3 

ruošiamas atskiroje talpoje. 
Oras, praėjęs ir išsivalęs skruberyje, pateks į tirpalo lašelių ir purslų gaudyklę, 

o po to iš metamas į atmosferą. 
Sieros rūgšties koncentracija (prie įtekėjimo) – 23,5 mg/m3. 
Sieros rūgšties koncentracija (prie išmetimo) – 0,47 mg/m3. 

Medžiaga – polipropilenas, plienas. 

- Sieros rūgštis 1761 

Taršos prevencijos priemonės: Išvalymo (absorbcijos) lygis (%) – ne mažiau kaip 95 %. 

020, 021, 022, 028, 029 

Našumas – Q=3000 Nm3/val.. 
Slėgis – ne didesnis negu 60-80 mm vand st.. 

Su šaldymo gyvatuku – F= 20 m2. 
Drėkinimas – vandens ir sodos mišiniu (5-8 %) Na2CO3. 

Sieros rūgšties koncentracija (prie įtekėjimo) – 40 mg/m3. 
Sieros rūgšties koncentracija (prie išmetimo) – 0,8 mg/m3. 

Medžiaga – polipropilenas, plienas. 

- Sieros rūgštis 1761 

Taršos prevencijos priemonės: Išvalymo (absorbcijos) lygis (%) – ne mažiau kaip 98 %. 

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomų naudoti skruberių techninės specifikacijos pateiktos 20 priede „Komercinė (gamybinė) 

paslaptis – Oro valymo įrenginių informacija“.
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Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai 
Aplinkos oro teršalų sklaidos matematinis modeliavimas buvo atliktas kompiuterinių 

programų paketu „AERMOD View”, „AERMOD“ matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių 
kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ 
„AERMOD“ modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl aplinkos oro 
teršalų sklaidos skaičiavimuose buvo naudojami 2014–2018 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios 
automatinės Lazdijų hidrometeorologinės stoties kasvalandiniai matavimų duomenys: temperatūra 
(oC), vėjo greitis (m/s) ir kryptis (0o-360o), kritulių kiekis (mm) ir debesuotumas (balais). Lietuvos 
Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažymos kopija apie hidrometeorologinių 
duomenų įsigijimą pridedama 5 priede.  

Aplinkos oro teršalų sklaida aplinkos ore buvo skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidai 
naudotas žingsnio dydis – 100, receptorių skaičius 400. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikiami 
valstybinėje LKS94 koordinačių sistemoje.  

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą buvo parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys 
modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkinimo laiko intervalus, nurodytus Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 
471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 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. 100-3185 ir vėlesni pakeitimai).  

Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai buvo 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. Skaičiavimuose naudoti procentiliai pateikti 5.1.12 
lentelėje. 

 
5.1.12 lentelė. Skaičiavimuose naudoti procentiliai 

Teršalo 
pavadinimas 

Vidurkinimo 
laikotarpis 

Procentilis 

Anglies monoksidas 8 val. - 

Azoto dioksidas 
met. - 

1 val. 99,8 

Kietosios dalelės (KD10) 
met. - 

24 val. 90,4 

Kietosios dalelės (KD2,5) met. - 

Sieros rūgštis 
1 val. 98,5 

24 val.  

LOJ 1 val. 98,5 

 
Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis 

užterštumo vertėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro 
užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, 
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 ir vėlesni pakeitimai). 
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Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, 
pateiktos 5.1.13 lentelėje.  
 
5.1.13 lentelė. Skaičiuotų pagrindinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių 
sveikatos apsaugai 

Teršalo 
pavadinimas 

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 val. 8 val. 24 val. metinė 
Anglies monoksidas (CO) - 10 mg/m3 - - 

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 20 µg/m3 

 
Specifinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su vienkartinėmis (pusės 

valandos) ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 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. 100-3185 ir vėlesni pakeitimai) (5.1.14 lentelė).  

Ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė 
(teršalams, kuriems pusės valandos ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė). 

 
5.1.14 lentelė. Specifinių teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo 
vertės, mg/m3 

Teršalo 
pavadinimas 

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 val. 8 val. 24 val. metinė 
Sieros rūgštis 0,3 - 0,1 - 

LOJ 1,0 - - - 

*Atsižvelgiant į AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. AV-14, jeigu modelis neturi galimybės skaičiuoti pusės valandos 
koncentracijos, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte.  

 
Foniniai duomenys priimti vadovaujantis 2020 m. balandžio 27 d. Aplinkos apsaugos agentūros 

taršos prevencijos departamento rašte Nr. (30.3)-A4E-3369 (raštas pridedamas 5 priede) pateikta 
informacija. 

 
Pagrindinių aplinkos oro teršalų skaičiavimų rezultatai 
 
Pagrindinių aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatai yra pateikti 5.1.15 lentelėje. 

 
5.1.15 lentelė. Pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

Teršalo 
pavadinimas 

Vidurkinimo 
laikotarpis 

RV, 
µg/m3 

Suskaičiuota maksimali pažemio 
koncentracija 

be fono su fonu 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 
Anglies monoksidas 8 val. 10 000 85,2 0,85 375,2 3,75 

Azoto dioksidas 
met. 40 14,28 35,7 33,31 83,28 

1 val. 200 87,9 43,95 106,91 53,46 

Kietosios dalelės (KD10) 
met. 40 1,32 3,3 20,32 50,8 

24 val. 50 1,99 3,98 19,81 39,62 

Kietosios dalelės (KD2,5) met. 20 0,66 3,3 16,66 83,3 
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Specifinių aplinkos oro teršalų skaičiavimų rezultatai 
 
Specifinių aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų skaitinės reikšmės yra pateiktos 

5.1.16 lentelėje. 
 
5.1.16 lentelė. Specifinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

Teršalo 
pavadinimas 

Vidurkinimo 
laikotarpis 

RV, 
µg/m3 

Suskaičiuota maksimali pažemio koncentracija (1 
val. 98,5 proc.) 

be fono su fonu 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 

Sieros rūgštis 
0,5 val. 300 0,25 0,08 0,27 0,09 

24 val. 100 0,26 0,26 0,29 0,29 

LOJ 1 val. 1000 0,0007 0,0001 36,0007 3,6 

 
Aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos žemėlapiai pateikti 5 priede. 
 

5.2 Numatomas reikšmingas poveikis 
 

Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną  
nei planuojamos ūkinės veiklos, nei rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ar artimiausios 
gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai, 
reikšmingas poveikis nėra numatomas. 
 
5.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės 
 
Planuojamos ūkinės veiklos metu, siekiant įvertinti naujo kurą deginančio įrenginio išmetamų 

teršalų  įtaką  aplinkos orui, buvo parinktas atitinkamo aukščio dūmtraukiai ir atlikti oro teršalų 
sklaidos ore modeliavimai. 

Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną 
nei PŪV teritorijoje, nei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų 
žmonių sveikatos apsaugai. 

 
6. KLIMATAS 

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą numatomi išmesti šie oro teršalai: 
✓ Anglies monoksidas (CO); 
✓ Azoto oksidai (kaip azoto dioksidas) (NO2); 
✓ Sieros rūgštis (H2SO4); 
✓ Lakieji organiniai junginiai (LOJ). 
 
Remiantis Lietuvos Respublikos 2009 m. liepos 7 d. patvirtintu Klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymu Nr. XI-329 (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01), įmonei nereikia 
gauti leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir 
atsidaryti sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre. 

Atsižvelgiant į tai, planuojamos ūkinės veiklos poveikis klimatui dėl išmetamų teršalų nėra 
vertinamas. 
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7. ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS  
 
7.1 Esamos būklės aprašymas 
 

Žemės gelmės 
 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geologinių procesų ir reiškinių žemėlapiu (25 pav.) 
nustatyta, kad: 

➢ Artimoje planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje karstinio regiono teritorijų nėra; 
➢ Artimiausia karstinio regiono teritorija, mažo aktyvumo karstinė teritorija, nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~135 km į šiaurę. 
 

 
25 pav. Artimiausių karstinio regiono teritorijų  išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos naudingųjų iškasenų žemėlapiu (26 pav.) nustatyta, 

kad: 
➢ Artimoje planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje naudingųjų teritorijų nėra; 
➢ Artimiausia naudingųjų iškasenų objektas, naudojamas žvyro karjeras (Nr. 1381), nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~6,2 km į šiaurės rytus.  
 

PŪV vieta  
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26 pav. Artimiausių naudingųjų iškasenų teritorijų išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geotopų žemėlapiu (27 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Artimoje planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje geotopų nėra; 
➢ Artimiausias geotopams priskirtas objektas, Alovės atodanga (Nr. 3), nuo nuo planuojamos 

ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~8,4 km į pietryčius.  
 

 
27 pav. Artimiausių geotopų išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

 

PŪV vieta  

PŪV vieta  
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Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geologinių procesų ir reiškinių žemėlapiu (28 pav.) 
nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje nėra teritorijų, kuriose 
vyktų geologiniai procesai ar reiškiniai;  

➢ Artimiausios teritorijos, kuriose vyksta geologiniai reiškiniai, nuošliauža (Nr. 1022) ir griova 
(Nr. 1019), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~2,8 km į pietryčius. 
 

 
28 pav. Artimiausių teritorijų, kuriose vyksta geologiniams procesai ir reiškiniai išsidėstymas (inf. šaltinis - 

https://www.lgt.lt) 
 

Dirvožemis 
 

Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio žemėlapiu (29 
pav.) nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vyrauja išplautžemių ID/LV tipo dirvožemis; 
➢ Vyraujanti dirvožemio dirvodarinė ir paviršiaus granuliometrinė sudėtis – lengvas 

priemolis. 
 

PŪV vieta  
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29 pav. Dirvožemio tipų teritorijoje išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.geoportal.lt) 

 
7.2 Numatomas reikšmingas poveikis 
 

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti pastatų komplekso esančio Pramonės g. 1, Alytus, 
dalyje. Kitoje šių pastatų komplekso dalyje, kurioje veiklą vykdė padangų perdirbimo įmonė UAB 
„Ekologistika“, 2019 m. spalio 16 d.  kilo gaisras. Remiantis viešai prieinama Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje publikuojama informacija apie po kilusio gaisro 
atliktus paviršinio grunto tyrimus, laboratorinių tyrimų duomenimis, nė viename iš penkiolikos 
mėginių pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos neviršijo ribinių verčių (inf. šaltinis - 
https://am.lrv.lt/lt/naujienos/dirvozemio-tyrimai-po-padangu-gaisro-cheminiu-medziagu-
koncentracijos-nevirsijo-ribiniu-verciu). Kadangi PŪV bus vykdoma tik pastatų viduje, ir atsižvelgiant 
į minėtus tyrimų rezultatus, galima daryti išvadą, kad kilęs gaisras neturi įtakos planuojamai ūkinei 
veiklai, pasirinktina vieta yra tinkama tokio pobūdžio veiklai vykdyti. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamo pastato patalpose, galimybės teršti dirvožemį ar 
žemės gelmes nebus. Planuojama ūkinė veikla dirvožemiui, žemės gelmėms ir jų kokybei įtakos 
neturės.  

 

7.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės 

 

Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui ir žemės gelmėms, planuojamos 
ūkinės veiklos metu numatomos tokios prevencinės priemonės: 

➢ Pastate, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, bus įrengta skysčių ardančiajam 
poveikiui atspari danga; 

➢ Veiklos metu naudojamos skystos medžiagos ir žaliavos bus laikomos sandariose talpose 
taip, kad būtų užkirstas kelias šių medžiagų patekimui į aplinką; 

➢ Patalpoje, kurioje vyks cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai, todėl 
skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu, bus 
surenkami ir vėliau panaudojami technologiniame procese.    

  

PŪV vieta  



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     92 

8. KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ  
 

8.1 Esamos būklės aprašymas 
 

Kraštovaizdis 
 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje, esamo pastato 
patalpose, naujų pastatų statyba nėra numatoma. Artimoje PŪV aplinkoje nėra kurortų ir kurortinių 
teritorijų, teritorija nesiriboja ir nekerta gamtiniam karkasui skirtų teritorijų.  

 
Remiantis Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu (15 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į teritoriją, kuri priskirta V1H2-d tipui, 

kuriame ypač neišreikšta vertikalioji sąskaida, vyrauja pusiau atvirų, didžiąja dalimi 
apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis, kurio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų. 

 

Biologinė įvairovė 
 

Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, biologinės įvairovės atžvilgiu yra skurdi. Veikla 
numatoma pramoninėje miesto teritorijoje, kurioje vyrauja pramonės ir gamybos objektai, artimoje 
aplinkoje nėra miškingų teritorijų, didelių žaliųjų plotų ar paviršinių vandens telkinių. 

 
Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapiu (8 pav.) 

nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta draustinių, parkų ir kitų 

saugomų teritorijų; 
➢ Artimiausia saugoma teritorija, Gulbynės ornitologinis draustinis (identifikavimo kodas – 

0210602000014), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,6 km į 
pietvakarius. 
 

Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapiu (9 pav.) 
nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijų;  

➢ Artimiausia buveinių apsaugai skirta „Natura 2000“ teritorija, Vidzgirio miškas 
(identifikavimo kodas – 1000000000057), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
nutolusi per ~3,75 km į pietus. Saugoma teritorija priskirta „Natura 2000“ tinklui skroblynų, 
aliuvinų miškų, skiauterėtojo tritono, raudonpilvės kūmutės, niūriaspalvio auksavabalio ir 
plačialapės klumpaitės apsaugai. 
 

Remiantis Europos Bendrijos svarbos buveinių inventorizacijos duomenų žemėlapiu (10 pav.) 
nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta EB svarbos buveinių teritorijų; 
➢ Artimiausia EB svarbos buveinė, 6210 (Pusiau natūralios sausos pievos ir krūmų facijos 

(Festuco-Brometalia) ant kalkingų substratų), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
nutolusi per ~1,34 km į šiaurės rytus. 
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Remiantis Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų žemėlapiu (11 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nekerta ir nesiriboja su miškų teritorijomis; 

➢ Artimiausia miško teritorija, rekreaciniams miesto miškams priskirta teritorija, nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,8 km į rytus. 

 
Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (12 pav.) nustatyta, kad: 
➢ Artimiausia saugomų rūšių radavietė, Juodoji žuvėdra (RAD-CHLNIG056405), nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,6 km į pietvakarius; 
➢ Artimiausia saugomų rūšių augavietė, Raudonoji gegūnė (AUG-DACINC089916), nuo 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,6 km į pietvakarius. 
 

8.2 Numatomas reikšmingas poveikis 
 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje, esamame pastate ir 
naujų pastatų statyba nėra numatoma, todėl planuojama ūkinė veikla vizualiai neišsiskirs iš esamo 
kraštovaizdžio, jo nesudarkys, neturės reikšmingų ilgalaikių estetinių, rekreacinių ar vizualinių 
pokyčių gamtiniam kraštovaizdžiui. 

Įvertinus tai, kad artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra biologinei įvairovei 
svarbių teritorijų, planuojama ūkinė veikla neturės įtakos biologinės įvairovės būklei, neiššauks 
buveinių pokyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi bei žiemojimo vietų ar populiacijų gausos 
sumažėjimo. 

 
8.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 

priemonės  
 
Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla esamam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 

svarbių teritorijų kokybei įtakos neturės, ataskaitoje poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 
nėra vertinamas, išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės nėra numatomos. 

 
9. MATERIALINĖS VERTYBĖS  

 
9.1 Esamos būklės aprašymas 
 

Informacija apie materialines vertybes (pvz., inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, gyventojų 
nekilnojamasis turtas), esančias PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse, pateikta 1.1 ir 1.2 poskyriuose. 
 

9.2 Numatomas reikšmingas poveikis  
 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamame pastate, naujų pastatų statyba nėra 
numatoma. Veiklos pobūdis nėra susijęs su didelio mąsto triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, 
spinduliuotės, potvynių, oro taršos kt. veiksnių, galinčių daryti reikšmingą neigiamą įtaką 
materialinėms vertybėms, atsiradimu, planuojama ūkinė veikla neturės įtakos gretimybėse 
esančioms teritorijoms ir materialinėms vertybėms. 
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9.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės  

 
Atsižvelgiant į tai, planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatomas reikšmingas neigiamas 

poveikis aplinkinėms teritorijoms, poveikis materialinėms vertybėms nėra vertinamas, išvengimo, 
sumažinimo ir kompensavimo priemonės nėra numatomos. 
 

10. NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS  
 

10.1 Esamos būklės aprašymas  
 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje, esamame pastate ir 
naujų pastatų statyba nėra numatoma. 
 

Remiantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registro 
žemėlapiu (16 pav.) nustatyta, kad: 

➢ Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nekerta ir nesiriboja su nekilnojamomis kultūros 
paveldo vertybėmis, jų apsaugos zonomis; 

➢ Artimiausia nekilnojamosios kultūros paveldo vertybė, Pastato sienų tapyba "Audėjos" 
(kodas – 15468), nuo PŪV teritorijos nutolusi per ~0,125 km į pietus. 

 
10.2 Numatomas reikšmingas poveikis  
 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra kultūros paveldo vertybių, todėl PŪV neturės 
įtakos kultūros paveldo vertybių būklei. 
 

10.3 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo 
priemonės  

 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla esamoms kultūros paveldo vertybėms įtakos 
neturės, PAV ataskaitoje poveikis nekilnojamoms kultūros paveldo vertybėms nėra vertinamas, 
išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės nėra numatomos. 
 
11. VISUOMENĖS SVEIKATA 
 
11.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  
 

Metodas 
Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta remiantis Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių 
duomenimis. 

Išnagrinėti Alytaus m. savivaldybės statistiniai duomenys, kurie lyginami su Lietuvos 
Respublikos vidurkiais. 

 
Rezultatai 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     95 

Gyventojų skaičius. Remiantis statistiniais duomenimis Alytaus m. savivaldybėje 2020 metų 
pradžioje gyveno 49888 gyventojai (2019 m. – 50422 gyventojai), gyventojų pokytis pateiktas 30 
paveiksle. 
 
 

 
30 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Alytaus m. savivaldybėje 2016-2020 metais 

 

Lietuvos Respublikoje 2020 metų pradžioje gyveno 2794329 gyventojai (2019 m. – 2794184 
gyventojai), gyventojų pokytis pateiktas 31 paveiksle. 
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31 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos Respublikoje 2016-2020 metais 

 

Pagal statistinius duomenis matyti, kad Alytaus m. ir Lietuvos Respublikoje palyginus bendrai 
– vyrauja gyventojų mažėjimo tendencija, nors paskutiniais metais Lietuvoje fiksuotas gyventojų 
skaičiaus padidėjimas (imigracija). 

Atsižvelgiant į 2016-2020 metų bendrus statistinius duomenis matyti, kad Alytaus mieste 
gyventojų sumažėjo 4543 asmenimis, o Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo 94229 asmenimis 
(2016-2020 m.). Gyventojų skaičiaus sumažėjimui įtakos galėjo turėti gyventojų emigracija, 
migracija į didesnius miestus ir kt. faktoriai.  

Vyrų ir moterų skirstinys Alytaus m. savivaldybėje 2016-2020 metų pradžioje pateiktas 32 
paveiksle. 
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32 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai pagal lytį Alytaus m. savivaldybėje 2016–2020 metų pradžioje 
 

Remiantis 2020 m. duomenimis, apie 56,2 proc. gyventojų Alytaus m. savivaldybėje sudarė 
moterys, apie 43,8 proc. – vyrai. 

Vyrų ir moterų skirstinys Lietuvos Respublikoje 2016-2020 metų pradžioje pateiktas 33 
paveiksle. 
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33 pav. Gyventojų skaičiaus pokyčiai Lietuvos Respublikoje pagal lytį 2016–2020 metų pradžioje 

 

Lyginant gyventojų skaičiaus pasiskirstymą 2016–2020 metais pagal lytį, matyti, kad Alytaus 
m. savivaldybėje daugumą sudaro moteriškos lyties asmenys. Ši tendencija nesikeičia eilę metų ir 
tam priežastis galėtų būti fiziniai veiksniai (traumos, autoįvykiai, gyvenimo būdas ir kt.), ligos, 
emigracija ir t.t. Skirtumą sudaro 10522 gyventojai (2020 m.). Panaši tendencija (moteriškos lyties 
gyventojų dominavimas) pastebimas ir palyginus bendrai visoje Lietuvoje. 

 
Pasiskirstymas pagal amžių. Didžiausią gyventojų dalį 2020 m. pradžioje Alytaus m. 

savivaldybėje sudarė darbingo (20–29 metų ir 40–69 metų) amžiaus asmenų grupės (apie 57,05 
proc.), kuriose didžiausią grupę sudarė 45-69 metų amžiaus gyventojai. Apie 20,4 proc. – gyventojai 
iki 20 metų amžiaus, vyresnių nei 69 metų gyventojų – apie 17,71 proc. Palyginus Lietuvos 
Respublikos ir Alytaus m. savivaldybės 2020 m. rodiklius, matyti, kad gyventojų amžiaus tendencija 
yra panaši. Dominuoja darbingo amžiaus gyventojai.  

Gyventojų skirstinys atsižvelgiant į amžių Alytaus m. savivaldybėje 2020 metų pradžioje 
pateiktas 34 paveiksle. 
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34 pav. Gyventojų skaičius pagal amžių Alytaus m. savivaldybėje 2020 m. pradžioje 

 

Gyventojų skirstinys atsižvelgiant į amžių Lietuvos Respublikoje 2020 metų pradžioje pateiktas 
35 paveiksle. 

  

 
35 pav. Gyventojų skaičius pagal amžių Lietuvos Respublikoje 2020 m. pradžioje 
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Palyginus Lietuvos Respublikos ir Alytaus m. savivaldybės 2020 m. rodiklius, matyti, kad 
gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yra panašus. Dominuoja darbingo priešpensinio 
amžiaus gyventojai. 

 
Gimstamumas. 2019 metais (2020 m. duomenų nėra) Alytaus m. savivaldybėje gimė 438 

naujagimiai. 1000-iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius analizuotoje savivaldybėje – apie 8,78 
naujagimio. Lietuvoje šis rodiklis yra didesnis (apie 15,8 naujagimio/1000 gyv.). Bendras gimusiųjų 
skaičius Alytaus m. savivaldybėje bei Lietuvoje pateiktas 36 ir 37 paveiksluose. 
 

 
36 pav. Gyventojų gimstamumas Alytaus m. savivaldybėje 

 

 
37 pav. Gyventojų gimstamumas Lietuvos Respublikoje 
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Natūrali gyventojų kaita. 2019 metais (2020 m. nėra duomenų) Alytaus m. savivaldybėje 
natūrali gyventojų kaita buvo neigiama (apie -3,98/1000gyv.), tai reiškia, jog Alytaus m. 
savivaldybėje didesnis mirusiųjų skaičius nei gimusiųjų. Lietuvoje natūralios gyventojų kaitos 
tendencijos rodiklis panašus neigiamas (apie -3,78/1000 gyv.).  

Palyginus natūralios kaitos vidurkius Lietuvoje bei Alytaus m. savivaldybėje 2015-2019 metais, 
matyti, kad Alytaus m. savivaldybėje gimstamumas turi tendenciją kisti, o Lietuvoje – tik mažėti. Tam 
įtakos galėjo turėti socialinės gerovės, buitinės, finansinės ir kt. sąlygos.  

 
Mirtingumas. Alytaus m. savivaldybėje 2019 metais (2020 m. duomenų nėra) mirė 637 

asmenys, iš kurių: 304 moterys ir 333 – vyrai. Alytaus m. savivaldybės mirčių skaičius 1000-iui 
gyventojų yra mažesnis nei Lietuvoje (atitinkamai apie 12,76 mirtys/1000 gyv. ir apie 13,7 
mirtys/1000 gyv.). Mirtingumas pagal lytį įvairiais metais skirtingas tiek Alytaus m. savivaldybėje, 
tiek Lietuvoje. Bendra/panaši tendencija išlieka eilę metų. Mirčių pasiskirstymas pagal lytį pateiktas 
38 ir 39 paveiksluose. 
 

 
38 pav. Mirusiųjų skaičius Alytaus m. savivaldybėje 
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39 pav. Mirusiųjų skaičius Lietuvoje pagal lytį 

 

Mirties priežasčių struktūra Alytaus m. savivaldybėje bei Lietuvoje. Alytaus m. savivaldybėje 
2018 metais (2019/2020 m. duomenų nėra) didžiąją dalį mirties priežasčių kvalifikacijoje sudarė 
kraujotakos sistemos ligos (apie 696,38 atvejai/100000 gyv.), palyginus bendrai Lietuvoje situacija 
tokia pati, daugiausiai gyventojų mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (apie 782,5 atvejai/100000 gyv.). 
Antroje vietoje mirties priežasčių kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai (Alytaus m. savivaldybėje – 
apie 274,63 atvejai/100000 gyv., o Lietuvoje – apie 286,56 atvejai/100000 gyv.). Rečiausiai 
fiksuojamos kvėpavimo sistemos ligų mirtys. Mirties priežasčių struktūra analizuojamoje Alytaus m. 
savivaldybėje bei Lietuvoje 100000 gyventojų pateiktas 40 paveiksle. 
 

 
40 pav. Mirties priežasčių struktūra Alytaus m. savivaldybėje bei Lietuvoje tenkantis 100000 

gyventojų 
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Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. 2020 metų pradžioje, Alytaus m. 

savivaldybėje 100 proc. gyventojų gyveno mieste, Lietuvos mastu žmonių, kurie gyveno miestuose 

buvo apie 67,35 proc. Likusioji Lietuvos gyventojų dalis (apie 32,65 proc.) gyveno kaimiškose 

vietovėse. Gyventojų pasiskirstymas pateiktas 41 paveiksle. 
 

 
41 pav. Gyventojų pasiskirstymas procentais pagal gyvenamąją vietą Alytaus m. savivaldybėje ir 

Lietuvoje 2018 metais 
 

11.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  
 

2014-2018 metais, Alytaus m. savivaldybėje gyventojai daugiausiai sirgo kvėpavimo sistemos 

ligomis. Sergamumo rodikliai 1000-iui gyventojų Alytaus m. savivaldybėje ir Lietuvos Respublikoje 

pateikti 42 ir 43 paveiksluose. 

 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     104 

 
42 pav. Sergamumo rodiklis 1000-iui gyventojų Alytaus m. savivaldybėje 2014-2018 metais 

 

 
43 pav. Sergamumo rodiklis 1000-iui gyventojų Lietuvos Respublikoje 2014-2018 metais 

 

Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, atlikta Alytaus m. savivaldybės 

ir Lietuvos sergamumo 1000-ių gyventojų rodiklių analizė. Didžiausias sergamumas 2018 metais 

analizuojamo miesto savivaldybėje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (355,8 atvejai/1000-ių gyv.), 

kraujotakos sistemos ligomis (285,77 atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo sistemos ligomis (235 

atvejai/1000-iui gyv.). Didžiausias sergamumas Lietuvoje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (324,04 

atvejai/1000-ių gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (246,69 atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo 

sistemos ligomis (209,22 atvejai/1000-ių gyv.). 
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Mažiausias sergamumas 2018 metais Alytaus m. savivaldybėje buvo: piktybiniais navikais 

(33,96 atvejai/1000 gyv.), išemine širdies liga (53,93 atvejai/1000 gyv.) bei hipertenzinėmis ligomis 

(234,49 atvejai/1000-ių gyv.). Šiaip iš diagramos matyti, kad gyventojų sergamumas turi tendenciją 

didėti (sergamumas kvėpavimo, kraujotakos, išeminė širdies liga ir hipertenzinėmis ligomis). 

Lietuvoje sergamumo tendencijos panašios. 

 
11.3 Planuojamos ūkinės veiklos atstumas nuo rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, 

visuomeninės paskirties teritorijų ir pastatų  
 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos atstumą nuo rekreacinių, kurortinių, 
gyvenamosios, visuomeninės paskirties teritorijų ir pastatų pateikta 1.2 poskyryje.  
 
11.4 Cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas  
 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu kylančią cheminę taršą pateikta 5.1 

poskyryje. 
 

11.5 Numatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 
ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus  

 

Kvapų sukėlėjai – įvairūs orą teršiantys cheminiai junginiai, kurių leidžiamus kiekius reguliuoja 
higienos normos ir įstatymai. Šiais normatyviniais dokumentais reglamentuojama, kokių cheminių 
junginių koncentracijos yra nepageidaujamos, pavojingos ir žalingos žmonėms bei aplinkai. 

Kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore yra nustatytos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 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 
vėlesni pakeitimai). Šiame įsakyme nurodyta, kad Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-959 „ Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. 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, 2019-08-01, Nr. 
12683) 2.2.  punktu, nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore į 5 europinius kvapo vienetus (OUE/m3). Europinis kvapo vienetas 
– kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) kiekis, kuris išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų 
standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų grupės fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), 
ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną 
kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2007 m. gegužės 10 d. 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 ir vėlesni pakeitimai) nurodyta, kad cheminės medžiagos kvapo 
slenksčio vertė – 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 
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OUE/m3). Kvapo slenksčio vertės nurodytos šiuo įsakymu patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 
35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ priede.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išsiskiriantys teršalai ir jų kvapo slenksčio 
vertės pateiktos 11.5.1 lentelėje.  
 

11.5.1 lentelė. Į aplinkos orą išmetami teršalai 

Teršalo 
pavadinimas 

Kvapo slenksčio vertė 

mg/m3 
Anglies monoksidas  - 

Azoto dioksidas - 

Kietosios dalelės - 

Sieros rūgštis - 

Lakieji organiniai junginiai - 

 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamiems teršalams 

nėra nustatyta kvapo slenksčio vertė, todėl kvapai neišsiskirs. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos 

ūkinės veiklos metu kvapas nebus skleidžiamas, kvapų poveikis visuomenės sveikatai nėra 

vertinamas.  
 

11.6 Planuojamos ūkinės veiklos fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 
sveikatai, vertinimas  

 

Triukšmas 
 
UAB „MS LT01“ iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, 

veiklos keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 
2018 MR 1). 

Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar 
kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės 
įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, pastatų, kelių, tiltų bei kitų statinių parametrus. Programa 
taip pat gali įvertinti ir prieštriukšmines priemones, t.y. jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, 
atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.).  

Programa CadnaA, yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų 
vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas Europos Sąjungos patvirtintomis 
metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, 
bei oro transportui – ECAC. Doc. 29) bei Europos Parlamento ir Tarybos Aplinkos direktyva 
2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.  

Dienos, vakaro bei nakties triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant transporto eismo 
intensyvumą, taškinių bei plotinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Programos pagalba galima 
greitai atlikti skirtingų ūkinės veiklos bei infrastruktūros vystymo scenarijų (kintamieji: eismo 
intensyvumas, greitis, krovininių ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame 
sraute) įtakojamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią 
teritorijos plėtros, statinių ar triukšmo mažinimo priemonių variantą.  

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų 
izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dB(A).  
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Triukšmo sklaida skaičiuota 4,0 m aukštyje, kai vertinamoje teritorijoje vyrauja daugiaaukštės 
statybos gyvenamieji namai, kaip nurodo standarto ISO 9613-2:1996 Akustika. Garso sklindančio 
atviroje aplinkoje silpnėjimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika (Acoustics - Attenuation of 
sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation). 

Triukšmo sklaidos žingsnio dydis vertinant triukšmą – dx(m):4; dy(m):4. Priimtos standartinės 
meteorologinės sąlygos triukšmo skaičiavimams: temperatūra 10 oC, santykinis drėgnumas 70 %. 
Skaičiuojant triukšmo sklaidą buvo vertinamas skleidžiamas triukšmo slėgis prie 500 Hz dažnio. 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo nagrinėjamo objekto aplinkoje rezultatai buvo įvertinti 
vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) reikalavimais bei 
nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais. Suskaičiuotas dienos, vakaro ir nakties 
ekvivalentinis triukšmo lygis:  

✓ Įvertinant aplinkinių gatvių autotransporto srautų keliamą triukšmą;  
✓ Įvertinant su planuojama ūkine veikla susijusį triukšmą. 

 

Vertinant autotransporto sukeliamą triukšmą viešo naudojimo gatvėse ir keliuose, taikytas HN 
33:2011 1 lentelės 3 punktas, ūkinės veiklos įtakojamą triukšmą - HN 33:2011 1 lentelės 4 punktas. 
HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 punktai pateikti 11.6.1 lentelėje. 

 
11.6.1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. 
Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA 
Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmaks.), dBA 
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje 
transporto sukeliamo triukšmo (HN 
33:2011 1 lentelės 3 punktas) 

7–19 65 70 

19–22 60 65 

22–7 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės 
paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje 
ūkinės komercinės veiklos (HN 33:2011 
1 lentelės 4 punktas) 

7–19 55 60 

19–22 50 55 

22–7 45 50 

 
Informacija apie vertintus triukšmo šaltinius 
 

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti pastate veikiantys stacionarūs triukšmo šaltiniai: 
✓ Pastatų komplekso dalis, kurioje veiks technologiniuose procesuose naudojami triukšmą 

keliantys įrenginiai. Pastatų komplekso dalis vertinama kaip tūrinis triukšmo šaltiniai, iš 
kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Viduje esantis triukšmo lygis nustatytas įvertinus 
pastate naudojamų įrenginių skleidžiamą triukšmo lygį2: 
1. 2,2 kW galingumo variklis (2 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 66 dB(A); 
2. 5,5 kW galingumo variklis (139 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 74 dB(A); 
3. 7,5 kW galingumo variklis (79 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 74 dB(A); 
4. Būgninis filtras (36 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 65 dB(A); 
5. Automatinis filtras presas (30 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 60 dB(A); 
6. Malūnas (3 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 115 dB(A) (104 dB(A) 1 m atstumu); 
7. Pakavimo įranga (3 vnt.), kurios skleidžiamas triukšmo lygis 80 dB(A); 

 
2 Maišyklių, siurblių, sijotuvų įrenginiuose triukšmą skleidžiantis elementas – elektrinis variklis ir/ar ventiliatorius. Filtravimo įrangoje triukšmą 

skleidžiantis elementas – būgninis vakuuminis filtras. 
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8. Ventiliatorius (42 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 59 dB(A); 
9. Ventiliatorius (3 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 64 dB(A); 
10. Ventiliatorius (3 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 70 dB(A); 
11. Dujiniai katilai (4 vnt.), kurių skleidžiamas triukšmo lygis 96 dB(A) (85 dB(A) 1 m 

atstumu); 
12. Betepalinis kompresorius (3 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 71 dB(A). 

Priimama, kad triukšmo šaltinis dienos (7-19 val.) metu veiks iki 5 val., vakaro (19-22 
val.) metu veiks iki 0,6 val. ir nakties (22-7 val.) metu veiks iki 4,4 val.. 

Pastatų komplekso išorinės atitvaros yra iš 240 mm surenkamo gelžbetonio konstrukcijos 
(Rw – 59 dB, remiantis UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ leidiniu „Vidaus atitvarų garso 
izoliacija. Patalpų akustika“). 
Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą buvo įvertinti pastate įrengti vartai (7 vnt.), kurie 
bus naudojami žaliavų pristatymui bei pagamintos produkcijos išvežimui, t.y. įvertinamas 
triukšmo sklidimas į aplinką tuo metu, kai vartai yra atidaryti/uždaryti: 
✓ 3 vartai, skirti krovininėms transporto priemonėms, iš PŪV teritorijos išgabenančioms 

pagamintą produkciją; 
✓ 1 vartai, skirti krovininėms transporto priemonėms, į PŪV teritoriją pristatančioms 

vandenilio peroksidą ir kalkes; 
✓ 1 vartai, skirti krovininėms transporto priemonėms, į PŪV teritoriją pristatančioms 

iškastinę mineralinę uolieną; 
✓ 1 vartai, skirti krovininėms transporto priemonėms, į PŪV teritoriją pristatančioms 

sieros rūgštį; 
✓ 1 vartai, skirti krovininėms transporto priemonėms, į PŪV teritoriją pristatančioms 

kalcinuotą sodą ir kaustinę sodą (natrio šarmą). 
Siekiant įvertinti nepalankesnį scenarijų, priimama, kad vartai būna atidaryti iki 6 val. 
dienos (7-19 val.) ir iki 2 val. vakaro (19-22 val.) metu. Priimama, kad krovininei transporto 
priemonei įvažiavus į pastatą vartai nebus uždaromi, nors vykdant veiklą, krovininei 
transporto priemonei įvažiavus į pastato vidų vartai bus uždaromi ir taip bus izoliuojamas 
pastato viduje kylantis triukšmas.  
Priimama, kad naudojamų pastato vartų konstrukcija yra iš  1 mm storio metalo skardos 
(Rw – 22 dB(A), priimta pagal CadnaA garso izoliacijos rodiklių biblioteką), todėl uždaryti 
vartai, vertinant triukšmo sklidimą į aplinką iš pastatų, vertinami kaip atskira konstrukcija, 
kadangi jų garso izoliacijos rodiklis yra mažesnis už vertinamo pastato išorinių atitvarų 
garso izoliacijos rodiklį. Taip pat įvertinti ir kiti esantys vartai, kurie nebus darinėjami. 
Priimama, kad veikla pastate bus vykdoma visą parą. Triukšmo lygį įrodantys dokumentai 
pateikti 7 priede; 

✓ Krovos darbų vietos pastato viduje (7 vnt.). Krovos darbų metu skleidžiamas triukšmo lygis 
93 dB(A)3. Priimama, kad krovos darbai pastato viduje dienos (7-19 val.) metu vyks iki 10 
val., vakaro (19-22 val.) metu vyks iki 1,3 val.. 

 

Skaičiuojant triukšmo sklaidą, kaip ūkinės veiklos triukšmo šaltinis įvertintas mobiliųjų 
triukšmo šaltinių judėjimas: 

✓ Elektrinių ir dujinių autokrautuvų manevravimo kelias pastato viduje. Viso bus naudojami 
trijų rūšių krautuvai, po 3 vnt. elektrinių ir 4 vnt. dujiniai autokrautuvai. Skirtingų 

 
3 Vadovaujantis informacijos šaltinyje https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm pateikta 

informacija apie krovos darbų metu skleidžiamą triukšmo lygį. 

https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
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autokrautuvų modelių skleidžiamas triukšmo lygis 67, 69 ir 82 dB(A) (triukšmo lygį 
įrodantys dokumentai pateikti 7 priede). Suminis triukšmo lygis apskaičiuotas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-596 „Dėl 
triukšmo poveikio visuomenės sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suminis pastate 
manevruojančių autokrautuvų triukšmo lygis 88,28 dB(A). Priimama, kad autokrautuvai 
pastato viduje manevruos visą parą. 
 

Skaičiuojant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidą, įvertintas autotransporto priemonių 
judėjimas iki PŪV teritorijos: 

✓ 43 lengvosios transporto priemonės per parą, kuriomis į įmonę atvyks personalas. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių, todėl 

lengvosios transporto priemonės bus statomos ne PŪV teritorijoje, o aplinkinėje 

teritorijoje pagal esamą infrastruktūrą. Lengvosios transporto priemonės atvyks/išvyks 

dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu; 

✓ 25 krovininės transporto priemonės per parą, kuriomis į įmonę bus atvežamos žaliavos. 
Krovininės transporto priemonės įvažiuos į pastato vidų. Krovininės transporto priemonės 
atvyks/išvyks dienos (7-19 val.) ir vakaro (19-22 val.) metu; 

✓ 32 krovininės transporto priemonės per parą, kuriomis iš įmonės bus išvežama pagaminta 
produkcija. Krovininės transporto priemonės atvyks/išvyks dienos (7-19 val.) ir vakaro (19-
22 val.) metu; 

✓ 1 krovininė transporto priemonė per parą, kuria bus išvežamos veiklos metu susidariusios 
atliekos (nors numatomas preliminarus per metus veiklos metu susidarantis atliekų kiekis 
yra tik 31 t, siekiant įvertinti nepalankiausią aplinkai scenarijų, priimama, kad atliekos bus 
išvežamos kiekvieną dieną). Atliekos bus išvežamos transporto priemonei įvažiavus į 
pastato vidų. Krovininės transporto priemonės atvyks/išvyks dienos (7-19 val.) metu. 

 

Vertinama pastatų komplekso dalis įvertinta kaip tūrinis triukšmo šaltinis. Stacionarūs 
triukšmo šaltiniai įvertinti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai. Autokrautuvų bei krovininių transporto 
priemonių manevravimo kelias pastate įvertintas kaip linijinis triukšmo šaltinis. Autokrautuvų krovos 
darbų vietos pastato viduje įvertintas kaip plotiniai triukšmo šaltinis. 

Triukšmo šaltinių išsidėstymas planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje pateiktas 44 paveiksle. 
Krovininio transporto manevravimo kelias pastato viduje pateiktas 45 paveiksle. 
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44 pav. Triukšmo šaltinių išsidėstymas PŪV teritorijoje
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45 pav. Krovininio transporto manevravimo kelias pastato viduje 

 
Skaičiuojant autotransporto sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos, vakaro ir nakties 

triukšmo lygis, kadangi su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas į teritoriją atvyks/išvyks 
dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. 

Autotransporto triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti įvertinant du scenarijus, siekiant 
nustatyti planuojamo ūkinės veiklos objekto įtaką triukšmo lygio pokyčiui esamoje gyvenamojoje 
aplinkoje: 

➢ Esama situacija – neįvertinus padidėsiančio autotransporto srauto dėl planuojamo ūkinės 
veiklos objekto; 

➢ Planuojama situacija – įvertinus padidėsiantį autotransporto srautą dėl planuojamo 
ūkinės veiklos objekto. 

 

Lengvosios ir krovininės transporto priemonės į teritoriją atvyks iš Audėjų ir Pramonės g. (46 
pav.).  
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46 pav. Privažiavimo iki PŪV teritorijos kelias (pažymėta geltona spalva) (inf. šaltinis – www.regia.lt) 

 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių, todėl 
transporto priemonės bus statomos ne PŪV teritorijoje, o aplinkinėje teritorijoje pagal esamą 
infrastruktūrą. Atliekant autotransporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas 
vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) Audėjų ir Pramonės g., prie kurio pridėtas 
autotransporto srautas, padidėsiantis dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto.  

Kadangi duomenų apie esamą eismo intensyvumą Audėjų ir Pramonės g. nėra, 2020 m. 
lapkričio 11 d. buvo atlikti natūriniai eismo intensyvumo matavimai šalia planuojamos ūkinės veiklos 
vietos esančiose Audėjų ir Pramonės gatvių atkarpose, kurių metu pamatuotas gatvėmis 
pravažiuojantis lengvųjų ir krovininių transporto priemonių srautas. Atsižvelgiant į tai, kad matavimų 
metu šalyje buvo įvestas karantinas, išmatuotas transporto eismo srauto intensyvumas padidintas 
10 procentų. Eismo srautų matavimo protokolas pateikiamas 19 priede. Gauti matavimų duomenys 
pateikti 11.6.2 lentelėje. 
 

11.6.2 lentelė. Išmatuoti eismo intensyvumo duomenys 

Gatvė 
Transporto priemonių skaičius nurodytu periodu 

Diena (7-19 val.) Vakaras (19-22 val.) Naktis (22-7 val.) 
Audėjų g. 3228 181 294 

Pramonės g. 10152 455 1333 

 

Krovininių transporto priemonių srauto dalis matuotame transporto sraute nagrinėjamose 
gatvėse pateikti 11.6.3 lentelėje. 
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11.6.3 lentelė. Išmatuoti krovininių transporto priemonių duomenys 

Gatvė 
Krovininių transporto priemonių kiekis nuo bendro eismo srauto 

Diena (7-19 val.) Vakaras (19-22 val.) Naktis (22-7 val.) 
Audėjų g. 217 4 13 

Pramonės g. 448 9 23 

 

Duomenys apie triukšmo sklaidos skaičiavimuose naudotą autotransporto eismo intensyvumą 
pateikti 11.6.4 lentelėje. 

 
11.6.4 lentelė. Autotransporto srautai, įvertinti triukšmo sklaidos skaičiavimuose 

Gatvė, gatvės atkarpa 
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) 

VISO autotransporto, aut./parą VISO krovininio autotransporto, aut./parą 
Esama situacija 

Audėjų g., Alytus 3703 234 

Pramonės g., Alytus 11940 480 

Planuojama situacija 

Audėjų g., Alytus 3773 274 

Pramonės g., Alytus 12072 556 

 
Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus taip pat buvo įvertintas transporto judėjimo greitis, 

duomenys apie naudotą transporto judėjimo greitį pateikti 11.6.5 lentelėje. 
                                                            

11.6.5 lentelė. Skaičiavimuose naudotas transporto judėjimo greitis 

Gatvė, gatvės atkarpa 
Vidutinis autotransporto 

greitis, km/h 
Audėjų g., Alytus 50 

Pramonės g., Alytus 50 

 
Autotranspoto sukeliamas triukšmas 
Triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų, esančių arčiausiai 

nagrinėjamų viešojo naudojimosi gatvių ir kelių, kuriomis pravažiuos su planuojamos ūkinės veiklos 
objektu susijęs autotransportas, aplinkoje.  

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje mišrios paskirties pastato, esančio Pramonės g. 4, 
Alytus, kuriame yra 13-a gyvenamųjų patalpų, aplinkoje ir artimiausių visuomeninės paskirties 
pastatų, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro, esančio Pramonės g. 1B, Alytus, ir VŠĮ Alytaus 
medicininės reabilitacijos ir sporto centro, esančio Pramonės g. 9, Alytus, aplinkoje. 

Nagrinėjami pastatai yra daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuotas 4,0 m 
aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

Triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties 
pastatų aplinkoje pateikta 11.6.6 lentelėje. 
 
11.6.6 lentelė. Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir 
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje esamoje ir planuojamoje situacijoje 

Nr. 
Gyvenamieji namai/ 

visuomeninės 
paskirties pastatai 

Suskaičiuotas triukšmo lygis 
esamoje situacijoje, dB(A) 

Suskaičiuotas triukšmo lygis 
planuojamoje situacijoje, dB(A) 

Diena 
*LL 65 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 60 dB(A) 

Naktis 
 *LL 55 dB(A) 

Diena 
*LL 65 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 60 dB(A) 

Naktis 
 *LL 55 dB(A) 

1. Pramonės g. 4, Alytus 61 53 53 61 53 53 

2. Pramonės g. 1B, Alytus 60 52 52 60 52 52 

3. Pramonės g. 9, Alytus 35 29 33 37 33 34 
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  
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Modeliavimo rezultatai rodo, kad viešo naudojimosi gatvėse pravažiuojančio autotransporto 
srauto, prie kurio pridėtas ir autotransporto srautas, padidėjantis dėl ūkinės veiklos objekto, 
skleidžiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 
dienos, vakaro ir nakties metu neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 6 
priede. 
 

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 
Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą vertinamas dienos, vakaro ir 

nakties triukšmo lygis, kadangi triukšmo šaltiniai planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje veiks dienos 
(7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. 

Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje mišrios paskirties pastato, esančio Pramonės g. 4, 
Alytus, kuriame yra 13-a gyvenamųjų patalpų, aplinkoje ir artimiausių visuomeninės paskirties 
pastatų, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro, esančio Pramonės g. 1B, Alytus, ir VŠĮ Alytaus 
medicininės reabilitacijos ir sporto centro, esančio Pramonės g. 9, Alytus, aplinkoje. 

Nagrinėjami pastatai yra daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuotas 4,0 m 
aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

Triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties 
pastatų aplinkoje pateikti 11.6.7 lentelėje, o prie rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribų 
11.6.8 lentelėje. 
 
11.6.7 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 

Nr. 
Gyvenamieji namai/ 

Visuomeninės paskirties 
pastatai 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 50 dB(A) 

Naktis 
 *LL 45 dB(A) 

1. Pramonės g. 4, Alytus 6 6 2 

2. Pramonės g. 1B, Alytus 4 4 4 

3. Pramonės g. 9, Alytus 2 2 0 
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

 
11.6.8 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos ribomis   

SAZ riba 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 50 dB(A) 

Naktis 
 *LL 45 dB(A) 

Šiaurinė 30-49 28-47 22-43 

Rytinė 25-48 24-47 22-40 

Pietinė 2-25 2-24 1-22 

Vakarinė 1-41 1-40 1-31 
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 

 
Modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos ūkinė veiklos sukeliamas triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ir ties rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. Triukšmo sklaidos 
žemėlapiai pateikti 6 priede.  
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IŠVADOS:   
✓ Prognozuojama, kad iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos sukeliamas 

triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ir 
ties rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis dienos, vakaro ir nakties metu 
neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams 
pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą; 

✓ Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su iškastinės 
mineralinės uolienos perdirbimo veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir 
nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 
lentelės 3 punktą.   

 

Vibracija 
 

Pastato patalpų grindys yra atskirtos nuo pastato sienų atskira konstrukcija, todėl bet kokia 
vibracija, kuri galima planuojamos ūkinės veiklos metu, nepersiduos į pastato sienų konstrukciją ir 
tokiu būdu bus izoliuojama susidarymo šaltinyje. Taip pat, siekiant papildomai sumažinti galimą 
įrenginių (malūnų ir sijotuvų) sukeliamą vibraciją, šie įrenginiai bus montuojami ant antivibracinės 
gumos. Ši informacija pateikta 24 priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – Priemonės vibracijai 
mažinti“. 

Įvertinus numatytas prevencines priemones galimai planuojamos ūkinės veiklos metu 
kylančiai vibracijai sumažinti, taip pat tai, kad artimiausios gyvenamosios patalpos nuo planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijos nutolę per ~0,16 km (mišrios paskirties pastatas, esantis Pramonės g. 4, 
Alytus, kuriame yra 13-a gyvenamųjų patalpų), artimiausios visuomeninės patalpos nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę per ~0,13 km (Alytaus kultūros ir komunikacijos 
centras, esantis Pramonės g. 1B, Alytus) ir artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 
specialiųjų patalpų nėra, galima daryti išvadą, kad vykdant planuojamą ūkinę veiklą keliama vibracija 
neviršys Lietuvos higienos normoje HN 50:2016 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi 
leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse 
patalpose“ nustatytų ribinių verčių. Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamų įrenginių 
techninės specifikacijos pateikiamos 22 priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – Technologinio 
proceso aprašymas“. 

 
11.7 Nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo duomenys 
 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių planuojamos ūkinės veiklos metu įrengti 

neplanuojama, todėl nejonizuojančios spinduliuotės poveikis visuomenės sveikatai nėra vertinamas. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamų įrenginių techninės specifikacijos pateikiamos 22 

priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – Technologinio proceso aprašymas“. 
 

11.8 Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo duomenys  
 

Jonizuojančios spinduliuotės šaltinių planuojamos ūkinės veiklos metu įrengti neplanuojama, 

todėl jonizuojančios spinduliuotės poveikis visuomenės sveikatai nėra vertinamas. Planuojamos 

ūkinės veiklos metu naudojamų įrenginių techninės specifikacijos pateikiamos 22 priede „Komercinė 

(gamybinė) paslaptis – Technologinio proceso aprašymas“. 
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11.9 Sanitarinės apsaugos zona (SAZ)  
 

Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 
(Žin. 2019-06-19, Nr. 9862) 2 priedo 25 punktu, iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklai 
nustatoma normatyvinė sanitarinės apsaugos zona 500 m. 

Dauguma į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, kai neatliekamas poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimas (toliau – PVSV), (SAZ ribos pažymėtos nuo pastato išorinių sienų ir planuojamos 
naudoti rampos) patenkantys žemės sklypai yra komercinės bei pramonės ir sandėliavimo 
naudojimo pobūdžio. Dalyje kitos paskirties naudojimo pobūdžio žemės sklypų, kuriems nustatytas 
naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, ateityje planuojama statyti 
gyvenamuosius namus.  

Į normatyvinės SAZ ribas (500 m), kai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų 
atliekamas, patenka gyvenamasis mišrios paskirties pastatas, esantis adresu Pramonės g. 4, Alytus, 
kuriame yra 13-a gyvenamųjų patalpų bei gyvenamieji namai, esantys adresu Putinų g. 1, Putinų g. 
13, Putinų g. 15, Putinų g. 28, Putinų g. 30, Putinų g. 32, Alytus ir jų aplinka.  

Į normatyvinės SAZ ribas (500 m), kai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų 
atliekamas, patenka visuomeninės paskirties pastatai – Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, 
esantis adresu Pramonės g. 1B, Alytus, VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, 
esantis adresu Pramonės g. 9, Alytus, Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“, esantis adresu Putinų g. 
18, Alytus bei jų aplinka, Alytaus profesinio rengimo centro statybos technologijų ir verslo skyrius, 
esantis adresu A. Jonyno g. 12A, Alytus, Alytaus profesinio rengimo centras, esantis adresu Putinų 
g. 40, Alytus, bei jų aplinka. 

Žemės sklypai, patenkantys į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, pateikti 47 paveiksle. 
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47 pav. Į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną patenkantys žemės sklypai 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 

įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, 
įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas 
sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos  SAZ ribos, įvertinus 
ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir 
nakties keliamą triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 4,19571 ha ir apima visą 
nuomojamo pastato dalį ir planuojamą naudoti rampą. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos 
zonos schema pateikta 8 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji 
aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

 
 

Normatyvinė SAZ PŪV vieta  
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12. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  
 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus – UAB „MS LT01“ planuojama ūkinė veikla (toliau 
- PŪV) – iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla bus vykdoma Pramonės g. 1, Alytaus 
mieste esančio pastato dalyje, naujų pastatų statyba nenumatoma. Planuojamos ūkinės veiklos 
metu, perdirbant iškastinę mineralinę uolieną, cheminės konversijos būdu bus pagaminamos 
cheminės medžiagos - magnio sulfatas, silicio hidroksidas, natrio sulfatas, žaliavos – metalurgijos 
milteliai, kvarcinis smėlis.  

 
Informacija apie PŪV teritoriją ir gretimybes. PŪV bus vykdoma Alytaus apskrityje, Alytaus 

miesto savivaldybės teritorijoje, Alytaus miesto šiaurės vakarų dalyje, adresu Pramonės g. 1. PŪV 
bus vykdoma teritorijoje esančio pastato dalyje, naujų pastatų statyba nenumatoma.  

PŪV numatoma vykdyti esančio pastato dalyje, stovinčio žemės sklype, kurio kad. Nr. 
1101/0001:130, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos. Dėl PŪV metu naudojamų patalpų bus sudaryta nuomos sutartis. Planuojamos 
ūkinės veiklos teritorija, sutampanti su pastato ribomis, rytinėje dalyje ribojasi su Pramonės gatve, 
pietinėje – Audėjų gatve. 

Artimiausias mišrios paskirties pastatas, esantis Pramonės g. 4, Alytus, kuriame yra 13-a 
gyvenamųjų patalpų, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs per ~0,16 km į rytus. 
Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, esantis 
Pramonės g. 1B, Alytus, nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,13 km į pietus ir VŠĮ Alytaus medicininės 
reabilitacijos ir sporto centras, esantis Pramonės g. 9, Alytus, nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,32 
km į šiaurės vakarus. Artimiausio mišrios paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis ir 
visuomeninės paskirties pastatų vietos pateiktos 4 paveiksle ir situacijos schemoje, kuri pateikta 3 
priede. 

Artimiausios ugdymo įstaigos – Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“, esantis adresu Putinų g. 
18, Alytus, už maždaug 0,5 km į pietus nuo PŪV pastato, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, 
esanti adresu Miklusėnų g. 36, Alytus, už maždaug 0,8 km į pietvakarius nuo PŪV pastato, Alytaus 
Panemunės pagrindinė mokykla, esanti adresu A. Jonyno g. 10, Alytus, už maždaug 0,84 km į pietus 
nuo PŪV pastato.  

Artimiausios medicinos įstaigos – VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, 
esantis Pramonės g. 9, Alytus, nuo PŪV pastato nutolęs per ~0,32 km į šiaurės vakarus, Medica 
klinika, esanti adresu Naujoji g. 76-50, Alytuje, už maždaug 1,3 km į pietvakarius nuo PŪV pastato, 
VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, esanti adresu Sanatorijos g. 51, Alytuje, už maždaug 
1,5 km į pietryčius nuo PŪV pastato. 

Artimiausias kadastre įregistruotas paviršinis vandens telkinys, Gulbynės karjeras, nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, sutampančios su pastato ribomis, nutolęs per ~0,6 km į 
pietvakarius. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė (Reg. Nr. 5000), skirta geriamojo gėlo 
vandens gavybai, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, sutampančios su pastato ribomis, 
nutolusi per ~1,6 km į pietryčius.  

 
Technologinis procesas. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma tik pastato viduje: 
➢ I-ame pastato aukšte bus įrengtos sandėliavimo paskirties patalpos (atskirai žaliavos 

sandėliavo patalpa, cheminių medžiagų sandėliavimo patalpos, produkcijos sandėliai), 
gamybinės patalpos, garo katilinė, kompresorinė, mechaninės dirbtuvės, laboratorijos, 
darbuotojų poilsio patalpos, apsaugos postas ir kt.;  
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➢ Rūsyje bus įrengtos išsiliejusių skysčių surinkimo talpos ir gamybinės patalpos. 
 
Pastate planuojama įrengti tris identiškas magnio sulfato gamybos linijas ir tris identiškas 

amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių ir silicio oksidų gamybos linijas. 
PAV ataskaitoje vertinamos dvi alternatyvos: 0–inė alternatyva – jei planuojama ūkinė veikla 

nebūtų vykdoma, I–oji –  veikla vykdoma numatytoje pastato dalyje, adresu Pramonės g. 1, Alytuje. 
Pagaminamos produkcijos kiekis: magnio sulfatas – 187,2 tūkst. tonų, metalurginiai milteliai – 

17,1 tūkst. tonų, natrio sulfatas – 9 tūkst. tonų, silicio oksidas, amorfinis silicio oksidas – 41,4 tūkst. 
tonų.  

Gamyboje naudojamos žaliavos ir cheminės medžiagos, jų vienu metu patalpose saugomi 
kiekiai, pavojingumo klasė ir kategorija, pavojingumo frazė pateikiami 12.1 lentelėje. Žaliavų ir 
cheminių medžiagų transportavimo į įmonę ir saugojimo būdas pateikiamas 2.5.1 lentelėje. 

Veikla bus vykdoma 24 val. per parą, 340 dienas per metus. Bendras metinis planuojamos 
įmonės darbo laikas – 8160 val./metus. Numatomas eksploatacijos laikas – neterminuotas. Įmonė 
dirbs 2 pamainomis (pamainos trukmė – 12 val.), dirbs 80 darbuotojų, iš jų administracijoje – 6.  

Planuojama veikla bus vykdoma taikant šiuolaikinius ES reikalavimus, bei geriausią prieinamą 
gamybos būdą (GPGB) atitinkančias technologijas.  

 
Trumpa magnio sulfato gamybos proceso apžvalga. Magnio sulfato gamybai planuojama 

naudoti iškastinę granito dekoratyvinių savybių mineralinę uolieną - serpentinitą. 
Iškastinė mineralinė uoliena iš Europos bus gabenama geležinkelio vagonais į Palemoną 

(Kaunas) ir/arba Alytaus geležinkelio stotį. Į PŪV vietą žaliava bus pristatoma  specialiomis 
transporto priemonėmis, kurių talpa bus nedidesnė nei 24 tonos. Žaliavos iškrovimo iš transporto 
priemonių darbai bus vykdomi pastato viduje elektrinių krautuvų pagalba. Maksimalus žaliavos 
kiekis saugomas vienu metu patalpose – 0,877 tūkst. tonų.  

Vėliau žaliava elektrinių krautuvų pagalba bus pakraunama į bunkerius, iš kurių 
transportuojama į sijotuvus ir malūnus. Siekiant šalinti dulkėtumą, žaliavos smulkinimo metu, 
malūnas veiks šlapio malimo sąlygomis. Volinis smulkintuvas bus taikomas susigulėjusio mineralinio 
magnio hidroksido smulkinimui. 

Tolimesnės technologijos stadijos ir įrengimai yra skirti efektyviam uolienos cheminiam 
skaidymui, siekiant panaudoti pigius įprastinius reagentus naudingiems uolienos komponentams 
gauti rinkoje paklausių produktų pavidalu. Technologijos pagrindas – uolienos skaidymas sieros 
rūgštimi. Kitos proceso stadijos yra skirtos sulfatinio tirpalo valymui nuo priemaišų, magnio sulfato 
heptahidrato išskyrimui, kietos liekanos šarminiam ekstrahavimui ir amorfinio silicio dioksido, 
metalurginių miltelių bei statybinio kvarcinio smėlio išskyrimui.  

Magnio sulfato gamybos liniją sudaro šie įrenginiai: mineralinės uolienos transportavimo ir 
paruošimo mazgas, technologinių terpių talpos, technologiniai įrenginiai žaliavos homogeniniai 
terpei parengti sąveikai su reagentais, įranga cheminėms reakcijos vykdyti homogeninės terpės 
sąlygomis, būgninis vakuuminis filtras, filtro presas, koncentratoriai, siurbliai, džiovinimo įrenginys, 
gatavos produkcijos pakavimo įrenginys.  

Paruoštas tirpalas pumpuojamas į uždarus technologinius įrenginius su maišyklėmis. Į šį tirpalą 
dozuojama techninė sieros rūgštis. Įrenginiuose išsiskiria šiluma, kuri padidina tirpalo temperatūrą 
iki 60 – 70 ⁰C. Toks vienalytis tirpalas pumpuojamas į specialių įrenginių kaskadą, kuriame vyksta 
cheminis procesas, veikiant vandens garais. Gautas magnio sulfato tirpalas atskiriamas nuo kietos 
liekanos, kuri neutralizuojama kalkių pienu ir gali būti realizuojama kaip statybinė medžiaga arba 
perdirbama į aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Filtrate  esantys su mineraline uoliena patekę 
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metalai, veikiant vandenilio peroksidui, nusodinami aukštesnio valentingumo hidroksidų pavidalu. 
Šie gali būti realizuojami rinkoje arba perdirbami į aukštesnės pridėtinės vertės produktus – 
metalurginius miltelius. 

Likęs tirpalas, žemesnės temperatūros sąlygomis (80 ⁰C) nukreipiamas garinti į daugiapakopį 
vakuuminį tirpalo kondensatorių, iš kurio gautas kondensatas patenka į jam skirtas talpas 
tolimesniam paskirstymui technologiniame procese. Ant vakuuminio išgarintuvo sienelių 
susidariusios nuoviros tirpinamos antriniu kondensatu ir nuvalomos mechaniniu būdu. 

 
Trumpa amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių ir kvarcinio smėlio 

gamybos proceso apžvalga. Po filtracijos gautos nuosėdos nukreipiamos į uždarus įrenginius ir 
sumaišomos su vandens ir NaOH tirpalu. Gautą tirpalą pašildžius vandens garais ir išlaikius nustatytą 
technologinį laikotarpį, mažiausios silicio oksido dalelės, vanduo ir  natrio hidroksidas sudaro natrio 
silikatą Na2SiO3 (skystą stiklą), o didesnės frakcijos silicio oksidai išlieka. Didesnės frakcijos oksidai 
toliau neperdirbami, o nukreipiami į medžiagų pakavimo įrangą. Supakuoti pervežami į gatavos 
produkcijos sandėlį.  

Filtratas (skysta fazė) nukreipiama į talpas tolimesniam perdirbimui į amorfinį silicio dioksidą. 
Tuo tikslu skysta fazė neutralizuojama sieros rūgšties tirpalu, pakeičiant  natrio silikato fizinę būseną 
iš skystos į drebučio pavidalą, kuris filtruojamas, džiovinamas,  pakuojamas ir pervežamas į gatavos 
produkcijos sandėlį. Likęs filtratas siurbliais tiekiamas vandenilio jonų rodiklio -  pH mažinimui sieros 
rūgštimi nuo 10 iki 3,5. Gautas natrio sulfatas tirpale koncentruojamas garinant, kristalizuojamas, 
džiovinamas, pakuojamas ir perkeliamas į gatavos produkcijos sandėlį.   

Po magnio sulfato filtrato neutralizacijos su magnio oksido suspensija ir oksidacijos vandenilio 
peroksidu, gaunasi aukštesnio valentingumo geležies, nikelio, chromo hidrosidų nuosėdos, kurios 
dar papildomai praplaunamos, filtruojamos ir prapučiamos oru. Gautas produktas pakuojamas ir 
priklausomai nuo rinkos poreikių dalinai arba visas perdirbamas į sausus metalurginius miltelius. Jų 
gavimui produktas džiovinamas. 

Džiovinimo procesuose išgarintas vanduo kondensuojamas, kondensatas surenkamas ir 
grąžinamas į technologinę liniją (uždaras ciklas). Susidarę oro srautai yra nukreipiami skysčio lašelių 
ir  kietųjų dalelių nusodinimui. Išvalytas oras išleidžiamas į atmosferą, prieš tai nukreipiant į 
šilumokaitį technologinio vandens šildymui. 

Perdirbant mineralinę uolieną yra gaunamas magnio sulfatas, silicio oksidų junginiai ir metalų 
hidroksidai. Visos gautos medžiagos yra žaliavos, kurias galima panaudoti įvairiose pramonės 
šakose. 

 
Gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevencija. Alytaus mieste yra dvi valstybinės 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos: 
➢ Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos I-oji komanda, esanti adresu Suvalkų g. 34, 

Alytus, nuo nagrinėjamos objekto nutolusi 4,7 km atstumu; 
➢ Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos II-oji komanda, esanti adresu Naujoji g. 146, 

Alytus, nuo nagrinėjamos objekto nutolusi 3,5 km atstumu.  
 
Gelbėjimo komandos turi pakankamai technikos, įrangos ir personalo bei yra tinkamai 

aprūpintos ir parengtos galimiems incidentams objekte likviduoti. 
Apytikslis atvykimo laikas, atsižvelgiant į incidento pastebėjimo laiką, pranešimo bendram 

pagalbos centrui, pranešimo priėmimui, komandos išsiuntimo, yra 10-15 min. 
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Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarančių pavojingųjų atliekų didžiausias vienu metu 
laikomas kiekis bus 0,5 t. Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų surinkimas, perdirbimas ar kitoks 
apdorojimas nebus vykdomas, pastate bus laikomos tik planuojamos ūkinės veiklos metu 
susidarančios atliekos. Pavojingosios atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo jų susidarymo 
dienos, periodiškai išvežamos ir perduodamos atliekas apdorojančioms įmonėms.  

Pavojingosios atliekos bus supakuotos taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir 
aplinkai. Konteineriai, kuriuose laikomos pavojingosios atliekos bus sukonstruoti ir pagaminti taip, 
kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į 
aplinką. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos bus atsparios juose supakuotų 
pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguos su šiomis atliekomis ar jų 
komponentais. Kiekvienas konteineris su pavojingosiomis atliekomis bus paženklintas aiškiai 
matoma, atsparia aplinkos poveikiui etikete, kurioje bus nurodytas atliekų pavadinimas, atliekų 
kodas, pavojaus ženklas parinktas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių 
vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus ir kita būtina informacija pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. 

 
Gaisrinės gelbėjimo technikos privažiavimo galimybės prie pastatų. Privažiavimai prie 

pastatų tinkamai įrengti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti ir manevruoti. 
Gaisrinių automobilių privažiavimas numatytas ne didesniu kaip 25 m atstumu nuo pastato. Keliai 
gaisriniams automobiliams ne siauresni kaip 3,5 m pločio ir 4,5 m aukščio.  Aikštelės ir keliai gaisrų 
gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti visada būna laisvi.  

 
Gaisrinė sauga. Gaisro gesinimo priemonės pastate. Pastato dalyje, kurioje numatoma 

vykdyti planuojamą ūkinę veiklą bus įgyvendinti visi šiuo metu galiojančių priešgaisrinę saugą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, aktyvios ir pasyvios gaisrinės saugos priemonės bus 
įrengiamos vadovaujantis: 

• STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” (Žin., 2000, Nr. 17-424; 
2002, Nr.96-4233);  

• STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 
26687); 

• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 
2009, Nr. 138-6095);  

• STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėlių statinių sklypų tvarkymas“ (Žin., 2005, 
Nr. 80– 2908);  

• LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. 
Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms.  

• LST EN 1992–1–1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. 
Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų gaisrinės saugos projektavimas“; 

• LST EN 1993–1–2:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1–2 dalis. 

• Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų gaisrinės saugos projektavimas“; „Gaisrinės saugos 
pagrindiniai reikalavimai“ (TAR, 2016-03-02, Nr. 4108); 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 

• „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2012, Nr. 21- 

• 990); 

• „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2011, Nr. 8-378); 
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• „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 
2011, 48-2343); 

• „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 
2009, Nr. 63-2538);  

• „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (TAR, 2017-08-
16, Nr. 13351); 

• „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2012, 
Nr. 78-4085); 

• „Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2013, Nr. 106-
5264); 

• „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2013, Nr. 106-5265); 

• Taip pat taikomos paskutinės teisės aktų redakcijos: 

• Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės; 

• Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai; 

• Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; 

• Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 

• Kiti LR galiojantys ir taikytini teisės aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai. 
 
Informuojame, kad pastatui numatoma statybos rūšis – statinio paprastasis remontas - 

statyba, kurios tikslas – atnaujinti statinį jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (suvestinė redakcija 2021-01-01_2022-

12-31) 24 str. 1 d. punktu  9 ir 27 str. 1 d. 1-7p. Statinio projektas gali būti nerengiamas.  
Objekto statytojas (užsakovas) siekdamas užtikrinti pastato (jo dalies) atitikti šiuo metu 

galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ir vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo (suvestinė redakcija 2021-01-01_2022-12-31) 14 str. 2 d. 1. 2021-02-
22 sudarė statinio projektavimo rangos sutartį Nr. SR-2021 02 22-2 su atestuotu gaisrinės saugos 
specialistu Andrej Voronkevič (atestato Nr. 29983) dėl Gaisrinės saugos dalies parengimo 
gamybinėje objekto dalyje, adresu Pramonės g. 1, Alytus, kurioje numatoma vykdyti UAB „MS LT01“ 
veiklą, aprašoma PAV.  

Gaisrinės saugos dalis bus parengta pilna sudėtini vadovaujantis Statybos techninio 
reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (suvestinė redakcija nuo 
2020-09-22) Šešioliktuoju skirsniu „Gaisrinės saugos dalis“ 

Objekto statytojas (užsakovas) už Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (suvestinė redakcija 
2021-01-01_2022-12-31) 14 str. nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako šio 
įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.  

Vadovaujantis atestuoto technologo parengtu technologiniu projektu bus parinkti gaisrinės 
saugos sprendiniai: nustatyta gaisro ir sprogimo pavojingumo kategorija, įrenginių gaisro ir 
pavojingumo sprogimo kategorijos, remiantis tuo ir vadovaujantis šiuo metu galiojančiais gaisrinę 
saugą reglamentuojančiais teisės aktais bus suprojektuotos ir įrengtos aktyvios ir pasyvios gaisrinės 
saugos priemonės.  

Vandens poreikis bus išorės gaisrų gesinimui pastatui bus numatytas vadovaujantis šiuo metu 
galiojančiomis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, 
patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
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direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 
redakcija) (toliau – taisyklės). Dėl vandens debito užtikrinimo bus kreiptasi į vietinį komunalininką, 
kuris raštiškai patvirtins maksimalų galimą vandens debitą iš esamų arba naujai įrengiamų gaisrinių 
hidrantų. Negavus patvirtinimo reikiamam vandens poreikiui, bus projektuojamos ir įrengiamos 
priešgaisrinės talpos (gaisriniai rezervuarai).  Išorės gaisrų gesinimo šaltiniai turi užtikrinti 200 metrų 
pasiekiamumą pastato tolimiausiam perimetro taškui. Visi projektavimo ir įrengimo sprendiniai 
atitiks taisyklių reikalavimus.  

Atlikus visus projektavimo ir statybos darbus, statybos užbaigimas bus įgyvendintas 
vadovaujantis 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“ nustatyta tvarka.  

Objekto statytojas (užsakovas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
(suvestinė redakcija 2021-01-01_2022-12-31) 28 Str. 4 d. ir Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-152 
(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2020 m. 
spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-177 redakcija) turėdamas tokią galimybę, užpildys „Deklaracija apie 
statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio 
(-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą“ kurią patvirtins statybos užbaigimą. 
Statytojui (užsakovui) įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų ir 
prie prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą pridėtų dokumentų atitiktį tikrovei.  

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas abejodamas statytojo (užsakovo) 
užpildytos deklaracijos teisėtumu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
(suvestinė redakcija 2021-01-01_2022-12-31) 24 str. 8 d. gali kreiptis dėl deklaracijos apie statybos 
užbaigimą galiojimo arba jos patvirtinimo ir įregistravimo panaikinimo. 

Visos technologinio proceso metu naudojamos medžiagos ir pagaminta produkcija yra 
nedegios. Gaisro metu gali būti gesinama vandeniu arba vandens dulksna, išskyrus negesintas kalkes 
ir natrio hidroksidą. Techninės sieros rūgštis gali būti gesinama vandens putų, milteliniais ar 
angliarūgštiniais gesintuvais, negesintos kalkės – milteliniais, putų ir angliarūgštiniais gesintuvais, 
natrio hidroksidas – milteliniais gesintuvais. 

 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema bus 

suprojektuota ir įrengiama vadovaujantis šiuo metu galiojančiomis Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija). 

 
Planuojamos ūkinės veiklos rizikos analizė. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 

d. nutarimo Nr. 555 Dėl LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių 
avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais“ (Žin., 2010, Nr. 59-2894) 2 punktu, objektuose 
naudojamų pavojingų medžiagų kvalifikaciniai kiekiai nustatomi pagal šiuo nutarimu patvirtintą 
Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms 
medžiagoms, sąrašą ir priskyrimo kriterijų aprašą. UAB "MS LT01" planuojamai ūkinei veiklai – 
iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklai saugos ataskaita, avarijų prevencijos planai bei 
pavojingo objekto avariniai planai nebus rengiami, nes objekte saugomos pavojingos medžiagos 
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neviršys I priedo 1 ir 2 lentelėje pateiktų ribinių kiekių, kurie išskirti konkrečioms medžiagoms ar jų 
kategorijoms (12.1 lentelė).  

Atsižvelgiant į 12.1 lentelėje pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos metu nebus 

laikomas medžiagos, kurioms nustatytas kvalifikacinis kiekis (tonomis) taikant žemesniojo lygio 

reikalavimus.  

Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos objektas nėra 
priskiriamas pavojingiems, rengti pranešimą apie pavojingą objektą, avarijų prevencijos planą ar 
saugos ataskaitą neprivaloma. 
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12.1 lentelė. Planuojamų naudoti medžiagų kiekio atitikimas kvalifikaciniams kiekiams 
Žaliavos, cheminės 

medžiagos ar 
cheminio mišinio 

pavadinimas 

Cheminės medžiagos ar cheminio mišinio klasifikavimas ir ženklinimas  

Kiekis, saugomas 
vietoje, tūkst. t 

Kvalifikaciniai 
kiekiai (tonomis) 

taikant žemesniojo 
lygio reikalavimus 

Pastabos 
Pavojingumo klasė ir kategorija Pavojingumo frazė 

1 2 3 4 5 6 
Iškastinė mineralinė 
uoliena (serpentinitas) 

- - 0,877 - - 

Techninė sieros rūgtis 
(H2SO4) 

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos; 1 
kategorija 

Odos ėsdinimas; 1A kategorija 
Smarkus akių pažeidimas; 1 kategorija 

H290 Gali ėsdinti metalus 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

H318 Smarkiai pažeidžia akis 
1,198 - - 

Vandenilio peroksidas 
(Н2О2) 

Ūmus toksiškumas; 4 kategorija 
Ūmus toksiškumas; 4 kategorija 

Smarkus akių pažeidimas; 1 kategorija 
Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai; 3 

kategorija 

H302 Kenksminga prarijus 
H332 Kenksminga įkvėpus 

H318 Smarkiai pažeidžia akis 
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia 

ilgalaikius pakitimus 

0,029 - - 

Magnio oksidas arba 
hidroksidas (Mg(OН)2) 

Neklasifikuojama Neklasifikuojama 0,321 - - 

Soda (Na2CO3) Smarkus akių sudirginimas; 2 kategorija H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 0,017 - - 

Kalkės (negesintos) 

Odos dirginimas; 2 kategorija 
Smarkus akių pažeidimas; 1 kategorija 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po 
vienkartinio poveikio; 3 kategorija 

H315 Dirgina odą 
H318 Smarkiai pažeidžia akis 

H335 Gali sudirginti kvėpavimo takus 
0,026 - - 

Natrio hidroksidas 
NaOH 

Metalų koroziją sukeliančios  medžiagos; 1 
kategorija 

Odos ėsdinimas; 1A kategorija 
Smarkus akių pažeidimas; 1 kategorija 

H290 Gali ėsdinti metalus 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

H318 Smarkiai pažeidžia akis 
0,157 - - 
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UAB "MS LT01" iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo įmonei bus parengtas 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, nes įmonė atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM direktoriaus įsakyme Nr. 1-134 "Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms 
įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir 
tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, 
patvirtinimo" įvardintus kriterijus (Žin., 2010, Nr. 46-2236 ir vėlesni pakeitimai).  

PAV ataskaitoje pateikiama konkrečių pavojaus šaltinių rizikos analizė vadovaujantis 2002 m. 
liepos 16 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 367 patvirtintomis Planuojamos ūkinės veiklos galimų 
avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R41-02 (Žin., 2002, Nr. 61-297). Rizikos įvertinimui 
naudotos pasekmių klasės aprašytos 12.2 lentelėje. 

 
12.2 lentelė. Pasekmių klasifikavimas 

Pasekmės žmonių gyvybei ir sveikatai 

Klasė Požymiai 
1. Nereikšmingos Laikinas lengvas savijautos pablogėjimas 

2. Ribotos Keletas sužalojimų, ilgalaikis savijautos pablogėjimas 

3. Didelės Keletas sunkių sužalojimų, labai žymus savijautos pablogėjimas 

4. Labai didelės Kelios (daugiau kaip 5) mirtys, keliolika - keliasdešimt sunkiai sužalotų, iki 500 – evakuotų 

5. Katastrofinės Keliolika mirčių, keli šimtai sunkiai sužalotų, daugiau kaip 500 evakuotų 

Pasekmės gamtai 

Klasė Požymiai 

1. Nereikšmingos Nėra užteršimo, poveikis lokalizuotas 

2. Ribotos Nestiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas 

3. Didelės Nestiprus užteršimas, išplitęs poveikis 

4. Labai didelės Stiprus užteršimas, poveikis lokalizuotas 

5. Katastrofinės Ypač stiprus užteršimas, išplitęs poveikis 

Pasekmės materialinėms vertybėms (nuosavybei) 

Klasė Padarytos žalos vertė, tūkst. Lt. 

1. Nereikšmingos Mažiau 100 

2. Ribotos 100 – 200 

3. Didelės 200 – 1000 

4. Labai didelės 1000 – 5000 

5. Katastrofiniai Daugiau 5000 

Plėtojimosi greitis 

Klasė Požymiai 

1. Ankstyvas ir aiškus įspėjimas Padariniai lokalizuoti, žalos nėra 

2. Vidutiniškas Šiek tiek išplitęs, nežymi žala 

3. Jokio įspėjimo Vyksta slaptai, iki poveikis pasireiškia visiškai, poveikis labai staigus (sprogimas) 

Tikimybė 

Klasė Grubiai paskaičiuotas dažnis 

1. Neįmanoma Rečiau negu kartą per 1000 metų 

2. Beveik neįmanoma Kartą per 100–1000 metų 

3. Visai tikėtina Kartą per 10–100 metų 

4. Tikėtina Kartą per 1–10 metų 

5. Labai tikėtina Dažniau kaip kartą per metus 

 
Vertinant riziką, svarbiausia yra nustatyti rizikos objektus ir šaltinius bei įvertinti pasekmes 

žmonėms, gamtai ir nuosavybei. Rizikos vertinimo metu įprasta atkreipti dėmesį tik į riziką su 
didelėmis pasekmėmis, t. y. nustatyti kiekvieno rizikos šaltinio ,,blogiausią atvejį“. Norint sistemingai 
vertinti ir sumažinti rizikos laipsnį, labai svarbu atsižvelgti į nelaimingus atsitikimus, galinčius 
padaryti nedidelę žalą, tačiau jiems atsitikti yra didelė tikimybė. 
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Planuojamos ūkinės veiklos laipsnis pagal nustatytas galimo nelaimingo atsitikimo juose 
tikimybes ir pasekmes bus vertinamas, remiantis rizikos matrica. 
 

 
48 pav. Rizikos matrica 

 

Galimo nelaimingo atsitikimo (avarijos) pasekmių vertinimas: 
➢ E stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 

žmonėms, gamtai ir nuosavybei būtų katastrofinės. Taip pat nurodomos situacijos, kuriose 
gelbėjimo darbai būtų sudėtingi ir labai brangūs. 

➢ D stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 
būtų labai didelės. Gelbėjimo darbai būtų sunkūs, bet pasitelkus esamas gelbėjimo tarnybų 
pajėgas bei ūkio objektų personalą bei priemones įmanoma likviduoti avariją. 

➢ C stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 
būtų didelės. Avarijos pasekmes galima likviduoti esamomis gelbėjimo tarnybų pajėgomis 
ir turimomis priemonėmis.  

➢ B stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 
žmonėms, gamtai ir nuosavybei būtų ribotos. 

➢ A stulpelyje pateikiami rizikos objektai ir operacijos, kuriuose, įvykus avarijai, pasekmės 
būtų nereikšmingos. 
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Analogiškai pagal pateiktą tikimybių klasifikaciją rizikos objektas priskiriamas vienai iš 1-5 
matricos eilučių. 
 

Pagrindiniai ūkinės veiklos metu galimi rizikos objektai: 
➢ Sandėliavimo paskirties patalpose: cheminių medžiagų ir pagamintos produkcijos 

saugojimo talpos; 
➢ Gamybinės paskirties patalpose: malimo ir sijojimo įrenginiai, tarpinių produktų talpos, 

maišyklės, siurbliai, presai, džiovyklos ir kiti veikiantys mechanizmai; 
➢ Garo katilinė dėl karštų paviršių ir įrangos gedimo; 
➢ Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai dėl teršalų išvalymo laipsnio sumažėjimo; 
➢ Autotransportas dėl galimų eismo įvykių manevravimo pastato viduje metu. 

 
Rizikos (pavojaus) zonos.  
Scenarijų, susijusių su cheminių medžiagų išsiliejimu dėl mechaninio talpos pažeidimo ar 

išsihermetinimo atveju, rizikos (pavojaus) zonos. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma išskirtinai tik 
pastato viduje. Technologiniame procese bus naudojamos cheminės medžiagos ir jų mišiniai, kurių 
garavimo koeficientas yra išskirtinai žemas, t.y. nelakios arba mažai lakios medžiagos. Taip pat 
išsiliejusių cheminių medžiagų garavimo intensyvumas bus sumažinamas iki minimumo, nes 
patalpose avarijos atveju bus užtikrinamos optimalios patalpų oro sąlygos: palaikoma optimali 
temperatūra ir užtikrinama maksimali ventiliacija, apribojamas medžiagos išsiliejimo plotas ir iki 
minimumo sutrumpinamas garavimo laikas. Tiek sandėliavimo, tiek gamybinės patalpos yra gerai 
vienos nuo kitų izoliuotos, kiekvienoje patalpoje yra suformuoti nuolydžiai į patalpos vidurį, įrengti 
trapai, ir cheminių medžiagų surinkimo talpos grindyse. Techninės sieros rūgšties sandėlyje bus 
įrengti 200 mm aukščio apsauginiai bortai aplink uždaras talpas, kurie neleis išsiliejusiai cheminei 
medžiagai pasklisti po visą sandėlį, į kitas gretimas patalpas, aplinką. Tiek gamybinėse, tiek 
sandėliavimo patalpose bus įrengta skysčių ardančiajam poveikiui atspari danga, kuri padės 
užtikrinti, kad galimai išsiliejusios cheminės medžiagos nepatektų į aplinką. Po sandėliavimo 
patalpomis nebus rūsio patalpų, todėl iš sandėlių į rūsį išsiliejusios medžiagos nepateks. Bus 
atliekama savalaikė įrangos veikimo patikra, diagnostika, priežiūra ir remontas įrangos gamintojo 
nustatytu periodiškumu ir tvarka. Įrenginiai bus naudojami pagal jų tiesioginę paskirtį.  

Sieros rūgšties sandėlis. Išsihermetinus ir pilnai  išsiliejus vienai didžiausiai (30 m3) talpyklai  

techninės sieros rūgšties sandėlyje, bus stabdoma gamyba. Cheminė medžiaga pirmiausiai patektų 

į sandėliavimo patalpų grindyse dvi  įrengtas 4 m3 talpas, o iš jų siurbliais  būtų perpumpuojamos 

į  2 tuščias  (po 30 m3) uždaras talpas. Planuojama sumontuoti 2 išcentrinius Prominent Von Taine 

2323 PVDF/FKM arba analogiškus siurblius. Kiekvieno iš jų našumas – 22,5 m3/h. Išsiliejusi techninė 

sieros rūgštis į tuščias ir uždaras talpas būtų perpumpuota per 40 min.  Šie siurbliai būtų naudojami 

tik išsiliejimų surinkimui. Tuo pačiu metu bus atliekami techninės sieros rūgšties koncentracijos 

patalpos ore matavimai.  Esant didesnei sieros rūgšties koncentracijai už leistinas normas, oras iš 

sandėlio patalpos per ortakius bus nukreipiamas į ventiliacines sistemas V2 ir V3. Išvalytas oras bus 

išmetamas į aplinką.  

Informacija apie šias ventiliacines sistemas yra pateikta 20 priede „Komercinė (gamybinė) 

paslaptis -  oro valymo įrenginių informacija“ ir  23  priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – teršalų 

emisijų skaičiavimai“.  

Išsihermetinus vienai 30 m3 koncentruotos sieros rūgšties talpyklai, rūgštis patenka į jos 
poveikiui atsparų 350 m2 paviršiaus aptvarą, suformuotą iš apsauginių 200 mm aukščio bortelių 
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aplink talpas, kurio tūris 70 m3. Šios 95% koncentracijos sieros rūgšties garų parcialinis (dalinis) slėgis 
(pH2SO4) apskaičiuojamas iš klasikinės garų slėgio (p) priklausomybės nuo temperatūros (T) lgp = A 
– BT, pagal kurią sudarytos nomogramos (J.H. Perry ir kt.) pH2SO4 ir pH2O nustatymui priklausomai 
nuo tirpale esančios sieros rūgšties ir vandens koncentracijos CH2O+H2SO4 ir nuo T. Skaičiavimų 
rezultatai rodo, kad 15 0C sąlygomis (T = 288 K) pH2SO4 nesiekia 0,5 Pa. Tai reiškia, kad 350 m2 
paviršiaus aprėžtas 9 m aukščio patalpos tūris V = 350·9 = 3150 m3 turi tiek sieros rūgšties molių (n): 

n = pV/(RT) = 0,5·10-5·3150/(8,205·10-5·288) = 0,67 moliai arba GMH2SO4·0,67 = 98·0,67 = 
65,32 g H2SO4  

Šie sieros rūgšties gramai yra viso sieros rūgšties sandėlio tūryje 9441 m3. Tuomet sieros 
rūgšties garų koncentracija sandėlio patalpoje:  

CH2SO4  = 65,32/9441 = 0,00692 g/m3 = 6,92 mg/m3. 
Tokios sieros rūgšties garų koncentracijos oras siurbiamas ortakiu į bet kurią iš esamų sieros 

rūgšties garų šalinimo sistemų. Sieros rūgštis iš aptvaro perpumpuojama į tuščią 30 m3 talpyklą, 
naudojant nurodyto našumo siurblį. 

Esant sunkiai įsivaizduojamai avarinei padėčiai, kai 30 m3 koncentruotos sieros rūgšties 
pasklinda po visą sandėlio grindinį, sieros rūgšties garų  moliai (n) apskaičiuojami taip: 

 n = 0,5·10-5·9441/(8,205·10-5·288) = 1,997 moliai arba 98·1,997 = 195,77 g H2SO4 ir CH2SO4 = 
195,77/9441 = 0,02074 g/m3 = 20,74 mg/m3. 

Tokios sieros rūgšties garų koncentracijos oras nukreipiamas valymui į  ventiliacinę sistemas 
V2 ir V3. 

Absorbcinio oro valymo aparatai-skruberiai, kaip rodo skaičiavimai, patikimai šalina sieros 
rūgšties garus ir aerozolį iki šios ataskaitos lentelėse pateiktų rodiklių, esant sieros rūgšties 
koncentracijai valomose dujose 23,5 mg/m3 (vent. sistema V2) ir 40 mg/m3 (vent. sistema V3). Šie 
rodikliai didesni nei dėl avarinių nuotekų prognozuojama oro tarša sandėlyje – 6,92 ir 20,74 mg/m3. 
Todėl pagal avarinį scenarijų  užterštam orui iš sandėlio valyti įtaisomas ortakis su uždoriu, jungiantis 
sandėlį su ventiliacinėmis sistemomis V2 ir V3. Tokiu atveju gamyba stabdoma ir visos valymo 
sistemos veikia avarijos pasekmėms šalinti. 

Vandenilio peroksido sandėlis. Vandenilio peroksido garai yra lengvai absorbuojami vandeniu. 
Vandenilio peroksidas  (H2O2) laikomas nedidelėse 1 m3 talpose („eurobakuose”). Pažeidus jų 
sandarumą, jie bus laistomi drenčeliais vandeniu, absorbuojant žmogaus kvėpavimo organams 
žalingus vandenilio peroksido garus. Vandenilio peroksidas H2O2 atskiestas vandeniu sąlytyje su 
kietais paviršiais (betonu ir kitais redukcinių savybių paviršiais skyla į vandenį ir deguonį, kaip 
nurodyta aprašant vandenilio peroksido neutralizacijos reakcijas. 

Šių scenarijų atveju rizikos (pavojaus) zonos, neišeis už pastato ribų, kuriame planuojama 
ūkinė veikla. Rizikos zonos plotas apims tik konkrečias patalpas, kuriose bus iškraunamos ir 
sandėliuojamos cheminės medžiagos (sieros rūgšties sandėliavimo patalpos, vandenilio peroksido 
sandėliavimo patalpos) arba vyks technologinis procesas (konkreti gamybinė patalpa).  

Įmonėje planuojamų prevencinių priemonių pagalba rizikos (pavojaus) zonos plotas bus 
sumažinimas iki minimalaus dydžio. 

Scenarijaus, susijusio su neišvalytų  produktų (kietųjų dalelių) išmetimu dėl sumažėjusio V1 
sistemos išvalymo efektyvumo, rizikos (pavojaus) zonos.  

Mineralinė uoliena bus smulkinama malūnu šlapiuoju būdu, t.y. prieš patenkant į malūną ji 
bus sumaišoma su vandeniu. Jos smulkinimas atliekamas tik esant drėgnai būsenai. Jos drėgnumas 
nuolat matuojamas ir esant poreikiui didinamas, skiedžiant vandeniu. Nutrūkus vandens tiekimui, 
malimas automatiškai sustabdomas.  Sumalta ir šlapia mineralinė uoliena  filtruojama ir vėl maišoma 
su vandeniu. Išsamesnis serpantinito pulpos gamybos aprašas yra pateiktas PAV ataskaitos  skirsnyje 
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„Magnio sulfato (MgSO4) gamyba“ ir 22 priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – technologinio 
proceso aprašymas“. 

Visoms šlapio serpentinito  ir brusito dulkėms šalinti bus naudojama ventiliacinė sistema V-1, 
o skaičiavimai yra pateikti 23 priede „Komercinė (gamybinė) paslaptis – teršalų emisijų skaičiavimai“. 

Nutraukus skaldos dalelių drėkinimą vandeniu, automatiškai stabdoma pulpos gaminimo 
sistema. Net veikiant skaldos sijotuvams sausu rėžimu, dulkių koncentracija nesiekia 1000 mg/m3 
(verslovių duomenys). Dėl nenumatytų priežasčių dulkių koncentracijai padidėjus iki valymo 
sistemai nepriimtino dydžio, V 1 sistemos skruberis atjungiamas automatiškai, automatiškai stojant 
visai gamybos linijai.  

Įvykus V1 filtravimo sistemos gedimui, absorbcinės dujų valymo sistemos trikdžiai 
automatiškai išjungia visą gamybos liniją ir nelieka tikimybės, jog į aplinkos orą pateks padidinta 
kietųjų dalelių koncentracija. Esant avariniam malūno sustabdymui nepateks į aplinką didesnis 
teršalų kiekis nei įprastai.   

Bus atliekama savalaikė absorberių-skruberių patikra, diagnostika ir periodiniai priežiūros 
darbai. Šio scenarijaus atveju rizikos (pavojaus) zonos bus apribotos pastate.  

Scenarijaus, susijusio su gamtinių dujų nuotėkiu, atsiradus nesandarumams sistemoje, dėl ko 
gali kilti sprogimas ir gaisras, rizikos (pavojaus) zonos. Katilinė bus įrengta vadovaujantis LR 
energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 patvirtintomis Katilinių įrenginių 
įrengimo taisyklėmis ir priduota Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Katilinės patalpa bus 
įrengta vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais įmonei priklausančiose patalpose. Ji 
nesiribos su kitoms įmonėms priklausančiomis patalpomis. Dėl šios priežasties rizikos (pavojaus) 
zonos išplitimas į artimiausius greta esančius objektus yra ribotas. Patalpos siena sutaps su išorine 
pastato siena, kurioje bus sumontuotas langas. Įvykus galimam sprogimo atvejui, langas lengvai bus 
išdaužtas sprogimo bangos, taip bus išvengta didesnio pastato konstrukcijų pažeidimo.  Gamtinės 
dujos yra lengvesnės už orą, o dujų degimo produktai dėl aukštos temperatūros normaliai kyla į 
viršų. Todėl dujų nuotėkio ir gaisro atveju kils šios medžiagos į virš ir sklaidysis veikiami atmosferinių 
sąlygų. Gamtinės dujos yra švarus produktas degimo atžvilgiu, nes degimo metu susidaro anglies 
dvideginis ir vandens garai. Patalpoje bus įrengta dujų nuotėkio signalizacija, matuojanti dujų 
koncentraciją. Padidėjus koncentracijai, suveiktų signalizacija ir būtų uždaryti dujų atkirtos vožtuvai. 
Taip pat bus atliekama savalaikė įrangos veikimo patikra, diagnostika, priežiūra ir remontas. Taip pat 
patalpoje avarijos atveju būtų užtikrinama maksimali ventiliacija. Avarijos atveju bus vadovaujamasi 
parengtu ir su atsakingomis institucijomis suderintu Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, kuris bus 
išbandomas pratybose teisės aktuose nustatytų tvarka. 

Scenarijaus, susijusio su pastato dalies griūtimi, rizikos (pavojaus) zonos. Labiausiai tikėtina 
priežastis, dėl kurios gali kilti pastato griūtis, yra teroro aktas. Valstybės saugumo departamento 
vertinimu terorizmo grėsmės lygis Lietuvoje išlieka žemas. Prognozuoti rizikos (pavojaus) zonos dydį, 
įvykus ekstremaliai situacijai yra sudėtinga. Jis priklausys nuo daugelio faktorių: aplinkybių, griuvimo 
zonos, nugriuvusių konstrukcijų kiekio ir dydžio, griūties metu pažeistos įrangos ir kt. Kiekvienu 
atveju zonos dydis gali smarkiai skirtis. Pažeidus įrangą, galimas sandėliuojamų medžiagų 
išsiliejimas. Produktai nedegūs, nėra lakūs, esant galimybei sutekės į uždaras talpas. Objekte bus 
įdiegtos fizinės saugos priemonės - prevencinės priemonės, siekiant sumažinti teroro akto tikimybę 
objekte: vaizdo stebėjimo sistemos, kuriomis tiek objekto teritorija, tiek vidaus patalpos bus 
stebimos visą parą, visą parą veikiantis apsaugos postas, kuriame budintis saugos tarnybos 
darbuotojas kontroliuos tiek žmonių, tiek transporto priemonių patekimą į įmonę, modernūs 
kortelių skaitytuvai įrengti prie įėjimų į tam tikras gamybines zonas, siekiant reguliuoti įmonės 
darbuotojų patekimą į jas. Avarijos atveju bus vadovaujamasi parengtu ir su atsakingomis 
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institucijomis suderintu Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, kuris bus išbandomas pratybose 
teisės aktuose nustatytų tvarka.  

Vieni efektyviausių rizikos šalinimo būdų yra tinkama procesų kontrolės ir valdymo sistema, 
tinkamos gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevencinės priemonės, tinkamas darbuotojų 
pasirengimas.  

Įmonėje dirbs reikalingą kvalifikaciją turintys specialistai, įrangos operatoriai, puikiai 
išmanantys gamybos procesą. Darbuotojai bus apmokyti, supažindinti su gamybos ciklais,  pavojaus 
signalais, turintys žinių apie įrangos priežiūrą, saugumo reikalavimus ir kt. 

Vadovaujantis 12.3 lentelėje atlikta pirmine konkrečių rizikos šaltinių analize ir galimų avarijų 
pasekmių įvertinimą, galime teigti, kad UAB "MS LT01" iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo 
įmonė priskirtina pagal pasekmes (ribotos) ir tikimybę (visiškai tikėtina (kartą per 10-100 metų) prie 
vidutinės rizikos objektų. Planuojamos įdiegti apsaugos, prevencinės priemonės objekto riziką 
pavojingumo atžvilgiu leidžia sumažinti iki minimumo (mažos rizikos).  

Įmonės veiklos metu įvykus avarijoms, įvykių likvidavimas ir jų padarinių šalinimas bus 
vykdomas pagal UAB "MS LT01" ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuris bus parengtas pradėjus 
vykdyti ūkinę veiklą. 

Vadovaujantis 2010 m liepos 14 d. LRV nutarimu Nr. 1028 "Dėl ekstremaliųjų situacijų 
prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 87-4585; 2012, Nr. 49-2386ir 
vėlesniais pakeitimais) UAB "MS LT01" vadovas ar jo įgaliotas asmuo pradėjus vykdyti ūkinę veiklą 
parengs ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą.  

 
Ekstremaliųjų situacijų prevencija bus vykdoma: 
✓ Numatant ir įgyvendinant priemones, mažinančias avarinių situacijų, įvykių ar 

ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir švelninančias jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir 
aplinkai; 

✓ Informuojant darbuotojus apie vidinius ir išorinius pavojus, galinčius daryti neigiamą 
poveikį gyventojų sveikatai ar gyvybei, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir 
veiksmus avarinių situacijų atvejais; 

✓ Aprūpinant darbuotojus asmeninės apsaugos priemonėmis – darbo kostiumais, guminiais 
batais, darbinėmis ir lateksinėmis pirštinėmis, vatos ir marlės raiščiais; 

✓ Organizuojant civilinės saugos pratybas ir darbuotojų mokymą. 
 

IŠVADA. Vadovaujantis PAV ataskaitoje atlikta pirmine konkrečių rizikos šaltinių analize ir 
galimų avarijų pasekmių įvertinimu, galime teigti, kad UAB "MS LT01" iškastinės mineralinės 
uolienos perdirbimo įmonė priskirtina pagal pasekmes (ribotos) ir tikimybę (visiškai tikėtina (kartą 
per 10-100 metų) prie vidutinės rizikos objektų. Planuojamos įdiegti apsaugos, prevencinės 
priemonės objekto riziką pavojingumo atžvilgiu leidžia sumažinti iki minimumo (mažos rizikos).
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        12.3 lentelė. Pirminė konkrečių rizikos šaltinių analizė ir galimų avarijų pasekmių įvertinimas 

Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Eksploatacijos metu galimos avarijos ir ekstremalūs įvykiai 

Pramoninė 
teritorija - 
pastatas 

Žaliavos 
(sieros 

rūgšties) 
transpor-
tavimas 

autotrans-
portu 

Transporto 
priemonė 

Transporto 
priemonės 
pavojingas 

manevravimas 
pastate dėl kurio 
gali įvykti talpos, 

kurioje 
transportuojama 
24 tonos sieros 

rūgšties, 
pažeidimas. 

Priimame, jog 
avarijos metu 

išsilieja 
maksimalus sieros 

rūgšties kiekis – 
24 tonos  

Žmonės 
(Įmonės 

darbuotojai, 
spec. 

tarnybų 
darbuotojai) 

 
 
 
 
 
 

Nuosavybė 

Galimas 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas, 

gali įvykti 
nežymūs odos 
nudegimai ir 

akių pažeidimai, 
apsinuodijimas 

įkvėpus garų  
 

Lokalus 
patalpos oro 
užteršimas 
cheminių 

medžiagų garais 

Ribotas - Ribotas Jokio įspėjimo 3 3B 

Prevencinės priemonės: 
 

Transporto priemonės 
pritaikytos gabenti 

pavojingus krovinius, 
atitinkančios ADR 

reikalavimus 
 

Vairuotojai, turintys 
atitinkamos kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą 

 
Autotransporto 
priemonėje yra 

asmeninių apsaugos 
priemonių, 

priešgaisrinių 
priemonių komplektas, 
kuris bus panaudotas 

įvykus avarijai 
 

Pastate sieros rūgšties 
sandėliavimo patalpų 

grindyse bus įrengtos 2 
po 4 m3 sieros rūgšties 

surinkimo talpos, į 
kurias įrengtų nuolydžių 
ir trapų pagalba subėgs 

išsiliejusios sieros 
rūgties kiekis. 

Prisipildžius šioms 
talpoms automatiškai 

įsijungs siurbliai, kurie iš 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
šių talpų sieros rūgštį 

perpumpuos į 
sandėliavimo patalpoje 

įrengtas ir pastoviai 
tuščias laikomas 2 po 
30 m3 sandėliavimo 

talpas arba į 
technologinį procesą. 

Visas talpos yra 
sujungtos vamzdynais. 

 
Patalpų grindys 

padengtos cheminių 
medžiagų poveikiui 

atsparia danga 
 

Sieros rūgšties 
sandėlyje aplink talpas 

bus sumontuoti 200 
mm aukščio apsauginiai 

bortai.  
 

Avarijos likvidavimo 
priemonės: 

 
Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                                                                                                            134 

Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  

 
Atliekami sieros 

rūgšties koncentracijos 
patalpos ore 

matavimai, esant 
didesnei koncentracijai 

už leistiną, oras iš 
sandėlio patalpos per 

ortakius nukreipiamas į 
ventiliacines sistemas, 

kurios užtikrins oro 
išvalymą iki leidžiamų 
sieros rūgšties normų 

 
Naudoti asmenines 

apsaugos priemones 
 
Užtikrinti, kad išsiliejęs 

sieros rūgšties kiekis 
nepasklistų į kitas 

patalpas 
 

Užtikrinti savalaikį 
siurblių įsijungimą, 

kuomet rūsio grindyse 
įrengtų talpų 

užpildymas artėja prie 
maksimaliai leistino 

kiekio 
 
Išsiliejusios ir surinktos 

sieros rūgšties 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
sutvarkymas, 

nukreipiant ją siurblių 
pagalba iš surinkimo 
talpų į sandėliavimo 

talpas arba technologinį 
procesą 

 
Sandėliavimo patalpos 

sutvarkymas, jokiu 
būdu nenaudojant 

vandens 

Pramoninė 

teritorija - 

pastatas 

Žaliavos 

(sieros 

rūgšties) 

transpor-

tavimas 

autotrans-

portu 

Transporto 

priemonė 

Transporto 

priemonės 

pavojingas 

manevravimas 

pastate dėl 

kurio gali įvykti 

talpos, kurioje 

transportuojama 

24 tonos sieros 

rūgšties, 

pažeidimas. 

Priimame, jog 

avarijos metu 

išsilieja 4 m3 

sieros rūgšties 

Žmonės 
(įmonės 

darbuotojai, 
spec. 

tarnybų 
darbuotojai) 

 
 
 
 
 
 

Nuosavybė 

Galimas 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas, 

gali įvykti 
nežymūs odos 
nudegimai ir 

akių pažeidimai, 
apsinuodijimas 

įkvėpus garų 
 

Lokalus 
patalpos oro 
užteršimas 
cheminių 

medžiagų garais 

Ribotas - Ribotas 
Jokio 

įspėjimo 
4 4B 

Prevencinės priemonės: 
 

Transporto priemonės 
pritaikytos gabenti 

pavojingus krovinius, 
atitinkančios ADR 

reikalavimus 
 

Vairuotojai, turintys 
atitinkamos kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą 

 
Autotransporto 
priemonėje yra 

asmeninių apsaugos 
priemonių, 

priešgaisrinių 
priemonių komplektas 

 
Pastate sieros rūgšties 
sandėliavimo patalpų 

grindyse bus įrengtos 2 
po 4 m3 sieros rūgšties 

surinkimo talpos, į 
kurias trapų ir 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
nuolydžių pagalba 

subėgs visas išsiliejusios 
sieros rūgties kiekis. 

 
Patalpų grindys 

padengtos cheminių 
medžiagų poveikiui 

atsparia danga 
 

Sieros rūgšties 
sandėlyje aplink talpas 

bus sumontuoti 200 
mm aukščio apsauginiai 

bortai  
 

Avarijų likvidavimo 
priemonės: 

 
Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones, 
vengiant jų kontakto su 

išsiliejusiu produktu 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Atliekami sieros 

rūgšties koncentracijos 
patalpos ore 

matavimai, esant 
didesnei koncentracijai 

už leistiną, oras iš 
sandėlio patalpos per 

ortakius nukreipiamas į 
ventiliacines sistemas, 

kurios užtikrins oro 
išvalymą iki leidžiamų 
sieros rūgšties normų 

 
 

Naudoti asmenines 
apsaugos priemones 

 
Nedelsiant stabdomas 

sieros rūgšties nuotėkis 
iš transporto priemonės 

 
Likęs transporto 

priemonėje medžiagos 
kiekis, nedelsiant 

perpumpuojamas į 
sandėliavimo talpas 

 
Išsiliejusios ir surinktos 

sieros rūgšties 
sutvarkymas, 

nukreipiant ją siurblių 
pagalba į sandėliavimo 

talpas arba technologinį 
procesą. Sandėliavimo 
talpos yra tarpusavyje 

sujungtos su 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
technologinio proceso 

talpomis 
 

Sandėliavimo patalpos 
sutvarkymas, jokiu 
būdu nenaudojant 

vandens 

Pramoninė 
teritorija - 
pastatas 

Žaliavos 
(vandenilio 
peroksido) 
transpor-
tavimas 

autotrans-
portu 

Transporto 
priemonė 

Transporto 
priemonės 
pavojingas 

manevravimas 
pastate, dėl kurio 

gali įvykti 1 m3 
talpos, kurioje 

transportuojamas 
vandenilio 
peroksidas, 
pažeidimas 

Žmonės 
(įmonės 

darbuotojai, 
spec. 

tarnybų 
darbuotojai) 

 
 
 
 

Nuosavybė  

Galimas 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas, 
apsinuodijimai 

įkvėpus ar 
patekus į akis 

 
Lokalus 

patalpos oro 
užteršimas 
cheminių 

medžiagų garais 

Ribotas - Ribotas Jokio įspėjimo 4 4B 

Prevencinės priemonės: 
 

Transporto priemonės 
pritaikytos gabenti 

pavojingus krovinius, 
atitinkančios ADR 

reikalavimus 
 

Vairuotojai, turintys 
atitinkamos kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą 

 
Autotransporto 
priemonėje yra 

asmeninių apsaugos 
priemonių, 

priešgaisrinių 
priemonių komplektas 

 
Pastate vandenilio 

peroksido sandėliavimo 
patalpos grindyse bus 

įrengta 1 m3 talpos 
surinkimo talpa, iš 

kurios siurblio pagalba 
būtų perpumpuojama į 

tuščią, vandenilio 
peroksido laikymui 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
skirtą talpą arba 

nukreipiama į 
technologinį procesą.  

 
Patalpų grindys 

padengtos cheminių 
medžiagų poveikiui 

atsparia danga 
 

Avarijų likvidavimo 
priemonės: 

 
Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones, 
vengiant jų kontakto su 

išsiliejusiu produktu 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  

 
Vandenilio garai yra 

lengvai absorbuojami 
vandeniu. Tam bus 

naudojamas vanduo, 
kuris bus laistomas 

drenčeliais. Vandenilio 
peroksidas sąlytyje su 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
vandeniu skyla į 

vandenį ir deguonį. 
 

Užtikrinti patalpoje 
maksimalią galimą 

ventiliaciją 
 

Naudoti asmenines 
apsaugos priemones 

 
Užtikrinti, kad išsiliejęs 
vandenilio peroksido 

kiekis nepasklistų į kitas 
patalpas 

 
Išsiliejusio ir surinkto 
vandenilio peroksido 

sutvarkymas, 
nukreipiant jį į 

sandėliavimo talpą arba 
technologinį procesą 

 
Sandėliavimo patalpos 

sutvarkymas, jokiu 
būdu nenaudojant 

vandens 

Pastato 
vidus/che-

minių 
medžiagų 
sandėliai 

Sieros 
rūgšties 

sandėliavim
as 

Sandėliavim
o talpa, 

kurios tūris 
30 m3  

Atsitiktinis sieros 
rūgšties 

išsiliejimas dėl 
mechaninio 

talpos pažeidimo 
ar 

išsihermetinimo. 
Priimame, kad 
avarijos metu 

išsilieja 

 
 
 

 
 
 
 
Žmonės 
(darbuotojai
ir spec. 

 
 
 

Apsinuodijimai 
įkvėpus ar 

patekus į akis, 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas 

 

Ribotas – Ribotas Jokio įspėjimo 3 3B 

Prevencinės priemonės: 
 

Visi įmonėje dirbantys 
darbuotojai turi būti 

informuoti ir 
supažindinti su darbų 
saugos taisyklėmis ir 

privalo jų laikytis 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
maksimalus 

talpoje esantis 
sieros rūgšties 
kiekis – 30 m3 

tarnybų 
darbuotojai) 

 
 

Nuosavybė 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokalus 
patalpos oro 
užteršimas 
cheminių 
medžiagų garais 

Kiekvienam darbuotojui 
turi būti išdalintos 

asmeninės apsaugos 
priemonės, 

priklausomai nuo jų 
darbo 

 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 

 
Pastate sieros rūgšties 
sandėliavimo patalpų 

grindyse bus įrengtos 2 
po 4 m3 sieros rūgšties 

surinkimo talpos, į 
kurias trapų ir 

nuolydžių pagalba 
subėgs išsiliejusios 

sieros rūgties kiekis. 
Prisipildžius talpoms 
automatiškai įsijungs 
siurbliai, kurie iš šių 
talpų sieros rūgštį 

perpumpuos į 
sandėliavimo patalpoje 

įrengtas ir pastoviai 
tuščias laikomas 2 po 
30 m3 sandėliavimo 

talpas arba į 
technologinį procesą. 

Visas talpos yra 
sujungtos vamzdynais. 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Patalpų grindys 

padengtos cheminių 
medžiagų poveikiui 

atsparia danga 
 

Sieros rūgšties 
sandėlyje aplink talpas 

bus sumontuoti 200 
mm aukščio apsauginiai 

bortai 
 

Avarijų likvidavimo 
priemonės: 

Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  

 
Atliekami sieros 

rūgšties koncentracijos 
patalpos ore 

matavimai, esant 
didesnei koncentracijai 

už leistiną, oras iš 
sandėlio patalpos per 

ortakius nukreipiamas į 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ventiliacines sistemas, 

kurios užtikrins oro 
išvalymą iki leidžiamų 
sieros rūgšties normų 

 
Naudoti asmenines 

apsaugos priemones 
 
Užtikrinti, kad išsiliejęs 

sieros rūgšties kiekis 
nepasklistų į kitas 

patalpas 
 

Užtikrinti savalaikį 
siurblių įsijungimą, 

kuomet rūsio grindyse 
įrengtų talpų 

užpildymas artėja prie 
maksimaliai leistino 

kiekio 
 
Išsiliejusios ir surinktos 

sieros rūgšties 
sutvarkymas, 

nukreipiant ją siurblių 
pagalba iš surinkimo 
talpų į sandėliavimo 

talpas arba technologinį 
procesą 

 
Sandėliavimo patalpos 

sutvarkymas, jokiu 
būdu nenaudojant 

vandens 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pastato 
vidus/che-

minių 
medžiagų 
sandėliai 

Sieros 
rūgšties 

sandėliavim
as 

Sandėliavim
o talpa, 

kurios tūris 
30 m3  

Atsitiktinis sieros 
rūgšties 

išsiliejimas dėl 
mechaninio 

talpos pažeidimo 
ar 

išsihermetinimo. 
Priimame, kad 
avarijos metu 
išsilieja 4 m3 

sieros rūgšties 

 
 
 
 
 

Žmonės 
(darbuotojai

ir spec. 
tarnybų 

darbuotojai) 
 
 
 
 
 

Nuosavybė 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apsinuodijimai 
įkvėpus ar 

patekus į akis, 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas 

 
 

Lokalus 
patalpos oro 
užteršimas 
cheminių 

medžiagų garais 

Ribotas – Ribotas Jokio įspėjimo 4 4B 

Prevencinės priemonės: 
 

Visi įmonėje dirbantys 
darbuotojai turi būti 

informuoti ir 
supažindinti su darbų 
saugos taisyklėmis ir 

privalo jų laikytis 
 

Kiekvienam darbuotojui 
turi būti išdalintos 

asmeninės apsaugos 
priemonės, 

priklausomai nuo jų 
darbo 

 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 

 
Pastate sieros rūgšties 
sandėliavimo patalpų 

grindyse bus įrengtos 2 
po 4 m3 sieros rūgšties 

surinkimo talpos, į 
kurias trapų ir 

nuolydžių pagalba 
subėgs išsiliejusios 

sieros rūgties kiekis. 
Prisipildžius talpoms 
automatiškai įsijungs 
siurbliai, kurie iš šių 
talpų sieros rūgštį 

perpumpuos į 
sandėliavimo patalpoje 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
įrengtas ir pastoviai 

tuščias laikomas 2 po 
30 m3 sandėliavimo 

talpas arba į 
technologinį procesą. 

Visas talpos yra 
sujungtos vamzdynais. 

 
Patalpų grindys 

padengtos cheminių 
medžiagų poveikiui 

atsparia danga 
 

   Sieros rūgšties 
sandėlyje aplink talpas 

bus sumontuoti 200 
mm aukščio apsauginiai 

bortai  
 

Avarijų likvidavimo 
priemonės: 

Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Atliekami sieros 

rūgšties koncentracijos 
patalpos ore 

matavimai, esant 
didesnei koncentracijai 

už leistiną, oras iš 
sandėlio patalpos per 

ortakius nukreipiamas į 
ventiliacines sistemas, 

kurios užtikrins oro 
išvalymą iki leidžiamų 
sieros rūgšties normų 

 
Naudoti asmenines 

apsaugos priemones 
 
Užtikrinti, kad išsiliejęs 

sieros rūgšties kiekis 
nepasklistų į kitas 

patalpas 
 

Nedelsiant stabdomas 
sieros rūgšties nuotėkis 

iš talpos 
 

Likęs talpoje medžiagos 
kiekis, nedelsiant 

perpumpuojamas į 
laisvą 30 m3 sieros 

rūgšties sandėliavimo 
talpą, esančią sandėlyje 

 
Išsiliejusios ir surinktos 

sieros rūgšties 
sutvarkymas, 

nukreipiant ją siurblių 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
pagalba iš surinkimo 
talpų į sandėliavimo 

talpas arba technologinį 
procesą 

 
Sandėliavimo patalpos 

sutvarkymas, jokiu 
būdu nenaudojant 

vandens 

Pastato 
vidus/che-

minių 
medžiagų 
sandėliai 

Vandenilio 
peroksido 

sandėliavim
as 

Sandėliavim
o talpa, 

kurios tūris 
1 m3  

Atsitiktinis 
išsiliejimas dėl 

mechaninio 
talpos pažeidimo 

ar 
išsihermetinimo. 

Priimame, kad 
išsilieja 

maksimalus 
vandenilio 

peroksido kiekis – 
1 m3 

Žmonės 
(darbuotojai

ir spec. 
tarnybų 

darbuotojai) 
 
 
 
 
 
 
 

Nuosavybė 

Apsinuodijimai 
įkvėpus ar 

patekus į akis, 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas 

 
 
 
 

Lokalus 
patalpos 

užteršimas 
cheminės 
medžiagos 

garais 

Ribotas – Ribotas Jokio įspėjimo 4 4B 

Prevencinės priemonės: 
 

Visi įmonėje dirbantys 
darbuotojai turi būti 

informuoti ir 
supažindinti su darbų 
saugos taisyklėmis ir 

privalo jų laikytis 
 

Kiekvienam darbuotojui 
turi būti išdalintos 

asmeninės apsaugos 
priemonės, 

priklausomai nuo jų 
darbo 

 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 

Įrengti patalpose 
išsiliejusių medžiagų 

surinkimo trapai, kuriais 
jos nukreipiamos į spec. 

talpyklas.  
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Avarijų likvidavimo 

priemonės: 
Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  

 
Vandenilio garai yra 

lengvai absorbuojami 
vandeniu. Tam bus 

naudojamas vanduo, 
kuris bus laistomas 

drenčeliais. Vandenilio 
peroksidas sąlytyje su 

vandeniu skyla į 
vandenį ir deguonį. 

 
Užtikrinti patalpoje 
maksimalią galimą 

ventiliaciją 
 

Naudoti asmenines 
apsaugos priemones 

 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                                                                                                            149 

Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Vengti, kad išsiliejusi 
medžiaga patektų į 

kanalizaciją 
 

Užtikrinti, kad išsiliejęs 
vandenilio peroksido 

kiekis nepasklistų į kitas 
patalpas 

 
Išsiliejusio ir surinkto 
vandenilio peroksido 

sutvarkymas, 
nukreipiant ją į 

sandėliavimo talpas 
arba technologinį 

procesą 

Pastato 
vidus/ 

gamybinės 
patalpos 

Technologin
is procesas 

Talpos, 
kuriose 
vyksta 

cheminių 
medžiagų 
reakcijos.  
Priimame 
didžiausią 

vienos 
talpos 

numatomą 
tūrį – 20 m3 

Atsitiktinis 
išsiliejimas dėl 

mechaninio 
talpos pažeidimo 

ar 
išsihermetinimo. 

Priimame, kad 
išsilieja 

maksimalus 
cheminio mišinio 

kiekis – 20 m3 

Žmonės 
(darbuotojai

ir spec. 
tarnybų 

darbuotojai) 
 
 
 
 

Nuosavybė 

 
 
 
 

Apsinuodijimai 
įkvėpus ar 

patekus į akis, 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas 

 
 
 

Lokalus 
patalpos 

užteršimas 
cheminių 
medžiagų 

mišinio garais 

Ribotas – Ribotas Jokio įspėjimo 3 3B 

Prevencinės priemonės: 
 

Visi įmonėje dirbantys 
darbuotojai turi būti 

informuoti ir 
supažindinti su darbų 
saugos taisyklėmis ir 

privalo jų laikytis 
 

Kiekvienam darbuotojui 
turi būti išdalintos 

asmeninės apsaugos 
priemonės, 

priklausomai nuo jų 
darbo 

 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Aplink uždaras talpas 
bus sumontuoti 

apsauginiai bortai 
 

Įrengtos rūsio patalpose 
išsiliejusių medžiagų 2 

po 20 m3 surinkimo 
talpos, kuriose vyks 

neutralizacijos reakcija. 
Jos metu išsiskirs 

vandens garai ir galimai 
anglies dioksidas. Šios 

dujos pasišalins per 
rūsio patalpoje esamas 

dvi natūralias 
ventiliacijos šachtas 

 
Avarijų likvidavimo 

priemonės:  
 

Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Užtikrinti patalpoje 
maksimalią galimą 

ventiliaciją. Filtravimo 
sistemos užtikrins, kad į 
aplinkos orą nepatektų 

padidintos teršalų 
koncentracijos 

 
Naudoti asmenines 

apsaugos priemones 
 

Vengti, kad išsiliejusi 
medžiaga patektų į 

kanalizaciją 
 

Išsiliejusio mišinio 
nukreipimas į Įrengtas 

rūsio patalpose 
išsiliejusių medžiagų 

surinkimo 20 m3 tūrio 
talpą, kurioje vyks 

neutralizacijos reakcija. 
Jos metu išsiskirs 

vandens garai ir galimai 
anglies dioksidas. Šios 

dujos pasišalins per 
rūsio patalpoje esamas 

dvi natūralias 
ventiliacijos šachtas 

 
Patalpos sutvarkymas 

Pastato 
vidus/ 

gamybinės 
patalpos 

Technologin
is procesas 

Talpos, 
kuriose 
vyksta 

cheminių 

Atsitiktinis 
išsiliejimas dėl 

mechaninio 
talpos pažeidimo 

ar 

Žmonės 
(darbuotojai

ir spec. 
tarnybų 

darbuotojai) 

Apsinuodijimai 
įkvėpus ar 

patekus į akis, 
trumpalaikis 

Ribotas – Ribotas Jokio įspėjimo 4 4B 

Prevencinės priemonės: 
 

Visi įmonėje dirbantys 
darbuotojai turi būti 

informuoti ir 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
medžiagų 
reakcijos.  
Priimame 
didžiausią 

vienos 
talpos 

numatomą 
tūrį – 20 m3 

išsihermetinimo. 
Priimame, kad 
išsilieja 5 m3 

cheminio mišinio 

 
 
 

Nuosavybė 

sveikatos 
pablogėjimas 

 
 
 

Lokalus 
patalpos 

užteršimas 
cheminių 
medžiagų 

mišinio garais 

supažindinti su darbų 
saugos taisyklėmis ir 

privalo jų laikytis 
 

Kiekvienam darbuotojui 
turi būti išdalintos 

asmeninės apsaugos 
priemonės, 

priklausomai nuo jų 
darbo 

 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 

 
Aplink uždaras talpas 

bus sumontuoti 
apsauginiai bortai 

 
Įrengtos rūsio patalpose 
išsiliejusių medžiagų 2 

po 20 m3 surinkimo 
talpos, kuriose vyks 

neutralizacijos reakcija. 
Jos metu išsiskirs 

vandens garai ir galimai 
anglies dioksidas. Šios 

dujos pasišalins per 
rūsio patalpoje esamas 

dvi natūralias 
ventiliacijos šachtas 

 
Avarijų likvidavimo 

priemonės:  
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nedelsiant nutraukti 
patalpoje vykdomus 
darbus ir iš patalpos 

evakuoti žmones 
 

Nedelsiant apie avariją 
informuojamas 

direktoriaus įsakymu 
paskirtas asmuo 

 
Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos  

 
Užtikrinti patalpoje 
maksimalią galimą 

ventiliaciją. Filtravimo 
sistemos užtikrins, kad į 
aplinkos orą nepatektų 

padidintos teršalų 
koncentracijos 

 
Naudoti asmenines 

apsaugos priemones 
 

Vengti, kad išsiliejusi 
medžiaga patektų į 

kanalizaciją 
 

Nedelsiant stabdomas 
mišinių nuotėkis iš 

talpos 
 

Likęs talpoje mišinio 
kiekis, nedelsiant 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
perpumpuojamas į kitas 

talpas 
 

Išsiliejusio mišinio 
nukreipimas į Įrengtas 

rūsio patalpose 
išsiliejusių medžiagų 

surinkimo 20 m3 tūrio 
talpas, kuriose vyks 

neutralizacijos reakcija. 
Jos metu išsiskirs 

vandens garai ir galimai 
anglies dioksidas. Šios 

dujos pasišalins per 
rūsio patalpoje esamas 

dvi natūralias 
ventiliacijos šachtas 

Pastato 
vidus/mag-
nio sulfato 
gamybos 

linija 

Uolienos 
skaldymas ir 

malimas 

Skaldytuvas 
ir malūnas 

Dulkių (kietųjų 
dalelių) 

koncentracijos 
padidėjimas dėl 

drėkinimo 
sistemos 

pažeidimo 

Žmonės 
(darbuo-

tojai) 

Lokalus 
patalpos oro 
užteršimas 
kietosiomis 
dalelėmis 

 

Ribotas 
 

- - Jokio įspėjimo 3 3B 

Prevencinės priemonės: 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 

 
Avarijų likvidavimo 

priemonės:  
 

Automatinis įrangos 
stabdymas, kuomet 

padidėja kietųjų dalelių 
koncentracija iki valymo 

sistemai nepriimtinos 
vertės. Skurberis 

atjungiamas ir 
automatiškai bus 

stabdoma visa gamybos 
linija  
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Darbuotojų evakavimas 
iš patalpos  

 
Nedelsiant apie avariją 

informuojamas 
direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 
 

Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos 

 
Esant padidėjusiai 

kietųjų dalelių 
koncentracijai patalpoje 

jos nusodinamos ant 
grindų vandens srove ir 

sutvarkomos  
 

Naudoti asmenines 
apsaugos priemones 

Pastato 
vidus/mag-
nio sulfato 
gamybos 

linija 

Uolienos 
cheminis 

skaidymas – 
sieros 

rūgštimi 

Įrenginiai, 
kuriuose dėl 

cheminių 
reakcijų 

palaikoma 
aukšta 
tirpalo 

tempera-
tūra 

Įkaitę įrangos 
paviršiai 

 
 
 
 
 
 

Įrenginių 
dehermetizacija 

Žmonės 
(darbuotojai

) 

Lokalus rankų ar 
kitos kūno 

dalies 
nudegimas dėl 

neatsargaus 
elgesio, 

trumpalaikis 
sveikatos 

pablogėjimas 
 

Lokalus 
patalpos oro 
užteršimas 

Ribotas – – Jokio įspėjimo 3 3B 

Prevencinės priemonės: 
 

Visi įmonėje dirbantys 
darbuotojai turi būti 

informuoti ir 
supažindinti su darbų 
saugos taisyklėmis ir 

privalo jų laikytis 
 

Kiekvienam darbuotojui 
turi būti išdalintos 

asmeninės apsaugos 
priemonės, 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
cheminių 

medžiagų garais 
 

Apsinuodijimai 
įkvėpus ar 

patekus į akis, 
trumpalaikis 

sveikatos 
pablogėjimas 

 

priklausomai nuo jų 
darbo 

 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 

 
Įrengti patalpose 

išsiliejusių medžiagų 
surinkimo trapai, kuriais 
jos nukreipiamos į spec. 

talpyklas 
 

Aplink uždaras talpas 
bus sumontuoti 

apsauginiai bortai 
 

Avarijų likvidavimo 
priemonės: 

 
Nedelsiant iš patalpų 

evakuoti žmones 
 

Stabdyti technologinius 
įrenginius 

 
Nedelsiant apie avariją 

informuojamas 
direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 
 

Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Užtikrinti patalpoje 
maksimalią galimą 

ventiliaciją 
 

Išsiliejusį medžiagų 
mišinio kiekį nukreipti į 
rūsio patalpose įrengtą 
rinktuvą, kuriame vyks 
neutralizacijos reakcija, 

kurios metu išsiskirs 
vandens garai ir galimai 
anglies dioksidas. Šios 

dujos pasišalins per 
rūsio patalpoje esamas 

dvi natūralios 
ventiliacijos šachtas. 

Skystų ir kietų liekanų 
mišinys pulpos pavidalu 

bus gražinamas į jo 
sudėtį atitinkančią 

technologinio proceso 
grandį 

Pastato 
vidus/mag-
nio sulfato 
gamybos 

linija 

Magnio 
sulfato 

kristalizacijo
s proceso 

metu 
vykstantis 

dujų ir 
kietųjų 
dalelių 

valymas 

Dujų ir 
kietųjų 
dalelių 
valymo 

įrenginys - 
skruberis 

Išmetami 
neišvalyti 

produktai dėl 
sumažėjusio 

skruberio 
išvalymo 

efektyvumo 

Žmonės 
 
 

Gamta 

Nežymus 
apsinuodijimas 

 
Lokalinis 

aplinkos oro 
užteršimas 

Ribotas Ribotas - Vidutiniškas 3 3B 

Prevencinės priemonės:  
Profilaktiniai 

naudojamos stebėjimo 
sistemos patikrinimai, 

darbuotojų apmokymas 
ir instruktavimas, 
savalaikis įrangos 

patikrinimas ir 
stabdymas, savalaikis 

filtruojančios 
medžiagos keitimas 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Mineralinė uoliena 

smulkinama malūnu tik 
šlapiuoju būdu, t.y. 

prieš patenkant į 
malūną ji sumaišoma su 

vandeniu. Jos 
drėgnumas nuolat 

matuojamas ir esant 
poreikiui didinamas, 
skiedžiant vandeniu 

 
Nutrūkus vandens 
tiekimui, malimas 

automatiškai 
stabdomas 

 
Avarijų likvidavimo 

priemonės: 
 

Nedelsiant iš patalpų 
evakuoti žmones 

 
Stabdyti technologinius 

įrenginius 
 
Nedelsiant apie avariją 

informuojamas 
direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 
 

Esant būtinybei 
informuojamos 

valstybinės priežiūros 
institucijos 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Užtikrinti patalpoje 
maksimalią galimą 

ventiliaciją 
 

Naudoti asmenines 
apsaugos priemones 

Pastato 
vidus/gamy-

bos linijos 

Produkcijos 
džiovinimas 

Džiovyklos 
Įkaitę įrangos 

paviršiai 

Žmonės 
(darbuotojai

) 

Lokalus rankų ar 
kitos kūno 

dalies 
nudegimas dėl 

neatsargaus 
elgesio, 

trumpalaikis 
sveikatos 

pablogėjimas 

Ribotas – – Jokio įspėjimo 4 4B 

Prevencinės priemonės: 
Visi įmonėje dirbantys 
darbuotojai turi būti 

informuoti ir 
supažindinti su darbų 
saugos taisyklėmis ir 

privalo jų laikytis. 
 

Kiekvienam darbuotojui 
turi būti išdalintos 

asmeninės apsaugos 
priemonės, 

priklausomai nuo jų 
darbo 

 
Avarijų likvidavimo 

priemonės: 
 

Nutraukti aukštos 
temperatūros poveikį. 

 
Suteikti darbuotojui 

pirmąją pagalbą, 
šaldant nudegusią 
vietą, apnuoginant 

nudegusią vietą, 
malšinti skausmą, duoti 
mineralinio vandens ar 

šarminio druskos tirpalo 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Priklausomai nuo 

nudegimo laipsnio 
iškviesti greitąją 

pagalbą arba vežti į 
gydymo įstaigą 

Pastato 
vidus/šilu-

mos 
gamyba 

Gamtinių 
dujų 

deginimas 
Garo katilas 

Sprogimas ir 
gaisras dėl dujų 

nuotėkio, 
atsiradus 

nesandarumams  
sistemoje 

Žmonės 
 

 
 
 
Nuosavybė 

 
 

Gamta 

Nuo 
apsinuodijimo, 
nusideginimo, 

smulkių traumų 
iki keleto mirčių 

 
Objekto 

pažeidimas, 
sugriuvimas 

 
Lokalinis 

aplinkos oro 
užteršimas 

degimo 
produktais 

 
Didelis 

 
Didelis Didelis Jokio įspėjimo 3 3C 

Prevencinės priemonės: 
Stebėti, kad būtų 

palaikomas optimalus 
darbo režimas.  

 
Darbuotojai turi būti 
instruktuoti ir laikytis 

darbų saugos 
reikalavimų. 

 
Turi būti paruoštos 

gaisro gesinimo 
priemonės ir 

patalpintos gerai 
prieinamoje vietoje. 

 
Patalpoje bus įrengta 

dujų nuotėkio 
signalizacija, matuojanti 

dujų koncentraciją. 
Padidėjus 

koncentracijai, suveiktų 
signalizacija ir būtų 

uždaryti dujų atkirtos 
vožtuvai. 

 
Savalaikė įrangos 
veikimo patikra, 

diagnostika, priežiūra ir 
remontas 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Avarijų likvidavimo 

priemonės: 
 

Nedelsiant nutraukti 
pastate vykdomus 
darbus ir iš pastato 
evakuoti žmones 

 
Nedelsiant apie avariją 

informuojamas 
direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo ir 
valstybinės priežiūros 

institucijos 
 

Užtikrinti patalpoje 
maksimalią galimą 

ventiliaciją 
 

Naudoti asmenines 
apsaugos priemones 

 
Pašalinti visus 

užsidegimo potencialius 
šaltinius 

 
Stabdyti nuotėkį 

 
Izoliuoti teritoriją aplink 
pastatą ir leisti dujoms 

išsisklaidyti 
 

Stebėti patekusių į 
darbo aplinką gamtinių 
dujų koncentraciją, kad 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
nesusidarytų sprogi 

aplinka 
 

Įvykus avarijai ir 
poveikio zonai išplitus 

už pastato ribų bus 
vadovaujamasi 
parengtu ir su 
atsakingomis 

institucijomis suderintu 
Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planu 

Išorės veiksnių sukeltos avarijos 

Pastato 
vidus/elek-
tros įranga 

Eksploatacij
a 

Elektros 
įrangos 

gedimas dėl 
elektros 
iškrovos 

tinkle 

Technologinių 
procesų 

sustojimas dėl 
įrangos gedimo 

Nuosavybei 

Pažeidžiama 
technologinė 
įranga, nuo 
smulkaus 
gedimo iki 

visiško 
sugadinimo 

- - 

Nuo 
nereikš
mingo 

iki 
didelio 

Jokio įspėjimo 4 4B 

Prevencinės priemonės: 
Išankstinis 

pasirengimas, savalaikis 
įrangos stabdymas 

 
Darbuotojai bus 

instruktuoti kaip elgtis 
avarijos atveju 

 
Objekte bus 

įgyvendinta eilė 
apsaugos priemonių: 
automatinis įrangos 
stabdymas, garsinė 

signalizacija, 
informuojanti apie 

technologinės įrangos 
gedimus, įgyvendintos 

kitos saugos ir 
priešgaisrinės 

priemonės 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Avarijų likvidavimo 

priemonės: 
Įvykus ekstremaliai 

situacijai bus 
vadovaujamasi 
parengtu ir su 
atsakingomis 

institucijomis suderintu 
Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planu 

Teroro aktas 

Pastatas 
Eksploata-

cija 
Teroro 
aktas 

Pasato dalies 
griūtis 

Žmonės 
 
 
 

Nuosavybė 
 
 
 

Gamta 

Nuo smulkių 
traumų iki 

keleto mirčių 
 

Pastato 
apgadinimas 

 
Lokalinis 

aplinkos oro 
užteršimas 

cheminėmis 
medžiagomis 

Didelis Didelis Didelis Vidutiniškas 3 3C 

Prevencinės ir avarijų 
likvidavimo priemonės: 
Išankstinis pasirengimas 

ekstremalioms 
situacijoms. 

 
Įrengtos vaizdo 

stebėjimo sistemos, 
kuriomis tiek objekto 
teritorija, tiek vidaus 

patalpos bus stebimos 
visą parą. 

 
Visą parą veikiantis 
apsaugos postas, 
kuriame budintis 
saugos tarnybos 

darbuotojas kontroliuos 
tiek žmonių, tiek 

transporto priemonių 
patekimą į įmonę. 

 
Įrengti modernūs 

kortelių skaitytuvai prie 
įėjimų į tam tikras 
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Objektas Operacija 
Pavojingas 

veiksnys 

Nelaimingo 
atsitikimo 
pobūdis 

Pažei-
džiami 

objektai 

Pasekmės 
pažeidžiamie
ms objektams 

Reikšmingumas Nelaimingo 
atsitikimo 

greitis 

Nelaimingo 
atsitikimo 
tikimybė 

Svarba 
(rizikos 

laipsnis) 

Prevencinės ir 
avarijų likvidavimo 

priemonės 
Žmo-
nėms 

Gamtai 
Nuosa-
vybei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
gamybines zonas, 
siekiant reguliuoti 

įmonės darbuotojų 
patekimą į jas. 

 
Įvykus ekstremaliai 

situacijai bus 
vadovaujamasi 
parengtu ir su 
atsakingomis 

institucijomis suderintu 
Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planu 
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13. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS  
 

Informacija apie PŪV alternatyvų nagrinėjimą pateikta 3 punkte. 
 

14. STEBĖSENA (MONITORINGAS)  
 
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas nereglamentuoja triukšmo šaltinių 

valdytojo pareigos vykdyti triukšmo monitoringą. Įstatymas nustato, kad triukšmo šaltinių valdytojas 
privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis 
neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

Aplinkos oro taršos kontrolę numatoma vykdyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 
patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni pakeitimai) patvirtintais „Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatais“.  

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos metu numatomų naudoti medžiagų krovos 
darbai bei sandėliavimas bus vykdomas uždarose, tam pritaikytose patalpose, cheminių medžiagų 
išsipylimo atveju išsipylusios medžiagos grindyse įrengtais nuolydžiais būtų surenkamos į talpas, 
patalpose įrengta skysčių ardančiajam poveikiui atspari danga, technologiniame procese bus 
naudojamos pažangiausios technologijos, įrenginių ir talpų būklė bus nuolatos tikrinama, aplink 
pastatą teritorija padengta kieta asfaltbetonio danga, todėl planuojamos ūkinės veiklos metu 
naudojamų cheminių medžiagų patekimas į paviršinius, požeminius vandenis bei dirvožemį nėra 
galimas, todėl paviršinio, požeminio vandens ir dirvožemio monitoringas nėra numatomas. 

Taip pat, remiantis 2017 m. gegužės mėn. Aplinkos apsaugos agentūros parengtu Nemuno 
upių baseinų rajono valdymo plano nuostatomis bei jį pagrindžiančios ataskaitos "Požeminio 
vandens būklė ir jo sąveika su paviršinio vandens telkiniais" išvadomis, sutelktosios taršos poveikis 
požeminiam/gruntiniam vandeniui visada yra lokalus, nes: 

✓ Net maksimalūs taršos sklaidos požemyje greičiai retai viršija kelis/keliolika metrų per 
metus; 

✓ Patekusių į požemį taršių medžiagų koncentracija tolstant nuo židinio sparčiai mažėja dėl 
jų praskiedimo efekto ir degradacijos/suirimo. 
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III SKYRIUS. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 
 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra Alytaus mieste, pietinėje Lietuvos dalyje. 
Artimiausias atstumas iki Lietuvos-Rusijos (Kaliningrado srities) sienos yra ~50,5 km. Teritorija nėra 
priskiriama pasienio ruožui, į valstybės sienos apsaugos zoną nepatenka ir su ja nesiriboja.  

Atsižvelgiant į tai, planuojama ūkinė veikla kaimyninių valstybių teritorijos turėti negali, 
tarpvalstybinis poveikis nėra nagrinėjamas. 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     167 

IV SKYRIUS. PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR VERTINANT 
REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS APRAŠYMAS 

 
Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 

pasirinkimo pagrindimas 
 
Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: 
• Informacijos surinkimas ir apdorojimas; 
• Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė; 
• Triukšmo taršos modeliavimas; 
• Aplinkos oro taršos skaičiavimas ir modeliavimas; 
• Sveikatai darančių veiksnių kokybinis įvertinimas. 
 
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo remtasi Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro 
rodiklių duomenų bazių duomenimis.  

Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus buvo naudota kompiuterinė programa CadnaA. 
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų 
triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), 
įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir 
prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba 
absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama 
remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, 
pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo 
intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų 
(eismo intensyvumas, greitis, krovininių ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis 
skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus.  

Atliekant aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo 
metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, 
Nr. 108-3159; aktuali redakcija) patvirtinta į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo 
metodikų sąrašo 35 punkte nurodyta metodika EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019 update 
2019, skyrių 1.A.3.b.i-iv „Road transport 2019“. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį 
(Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – tai naujos kartos oro taršos 
modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimais. 
Programos galimybės leidžia įvertinti skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) 
išskiriamų teršalų koncentracijas. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos teritorijos 
geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius parametrus: 
vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą. AERMOD View modelis taip 
pat leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. Tam tikslui naudojama 
AERMAP paprogramė. Lietuvos mastu dažniausiai naudojami globalūs SRTM3 (Shuttle Radar 
Topography Mission) reljefo skaitmeniniai duomenys. Šių duomenų rezoliucija siekia 90 m. AERMOD 
View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti 
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poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos 
Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimais. 

 
Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 
 
Alytaus miesto savivaldybės gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys 

gali netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis. Vietinių gyventojų 
sergamumo bei mirtingumo rodikliai išsamiai nenagrinėti, nes prognozuojama, kad ūkinė veikla 
nedarys reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai, taip pat gyventojų sergamumo ar mirtingumo 
rodiklių pokyčiams. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo 
metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų 
atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo.  

Aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta 
metodika. Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. 
Įvertinus tai, kad skaičiavimai buvo atlikti pagal metodinius nurodymus, laikoma, kad gauti rezultatai 
neviršija leistinų neapibrėžčių. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. 
Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius 
turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo 
aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus 
ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms 
(nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime 
galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" 
I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo 
rezultatai, gauti AERMOD View  programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 
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V SKYRIUS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA 
 
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Alytaus apskrityje, Alytaus miesto 

savivaldybės teritorijoje, Alytaus miesto šiaurės vakarų dalyje, adresu Pramonės g. 1. PŪV bus 
vykdoma teritorijoje esančio pastato dalyje, naujų pastatų statyba nenumatoma. Planuojamos 
ūkinės veiklos teritorija rytinėje dalyje ribojasi su Pramonės gatve, pietinėje – Audėjų gatve. 

PŪV numatoma vykdyti esančio pastato dalyje, viename žemės sklype, kurio kad. Nr. 
1101/0001:130, unikalus daikto numeris 4400-3207-3996. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – 
kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Viso žemės 
sklypo plotas – 28,5593 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Dėl 
PŪV metu naudojamų patalpų bus sudaryta nuomos sutartis.   

Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo buitinėms ir gamybinėms reikmėms bus tiekiamas 
prisijungus prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos 
vandenys“. Vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietaisus. Planuojamos ūkinės 
veiklos metu susidarys bendros ūkio-buities (buitinės) nuotekos. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos 
į centralizuotus nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. Buitinių nuotekų 
apskaita bus vykdoma pagal įrengiamų vandens apskaitos prietaisų rodmenis.  

Paviršinės lietaus nuotekos nuo pastato stogo ir rampos bus surenkamos esama savitakine 
lietaus nuotekų sistema ir nevalytos išleidžiamos į esamus paviršinio lietaus nuotekų tinklus, kuriuos 
eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus prisijungiama prie elektros energijos paskirstymo tinklų. 
Elektros energiją pagal sutartį tieks konkurso būdu pasirinktas tiekėjas. Apskaita bus vykdoma 
elektros energijos apskaitos prietaisais. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus prisijungiama prie 
gamtinių dujų tiekimo tinklų kuriuos eksploatuoja AB "Energijos skirstymo operatorius". Apskaita 
bus vykdoma gamtinių dujų apskaitos prietaisais. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojamos 
mieste esančiomis susisiekimo komunikacijomis, naujų susisiekimo komunikacijų įrengimas nėra 
numatomas. Praeityje patalpos, kuriose planuojama vykdyti ūkinę veiklą buvo pritaikytos tekstilės 
pramonės veiklai (audimui, verpimui, taurinimui). Patalpose buvo sumontuota įvairi įranga: 
pramoniniai kondicionieriai, transformatorinės, staklės ir kita įranga, kuri nutraukus veiklą buvo 
demontuota, todėl esamose patalpose yra išlikę montavimo  aikštelės, prieduobės, pertvarinės 
sienos. Grindyse ir sienose, lubose yra išlikę angos, įvairios medinės konstrukcijos. Planuojama atlikti 
angų ir kt. ertmių užmūrijimą arba užbetonavimą,  pašalinti įrengimų pamatus, sieneles. Sutvarkyti 
pastato fasadą, sumontuoti naujus įvažiavimo vartus, demontuoti senus langus ir duris, juos 
pakeičiant naujais. Taip pat planuojama atlikti stogo remontą, sumontuojant naujas lietaus įlajas 
(kur reikalinga), pakeisti seną susidėvėjusius lietaus nuotekų, vidaus vandens ir nuotekų vamzdynus, 
atlikti san. mazgų, poilsio, laboratorijų patalpų, koridorių, ir kitų gamybinių patalpų paprastąjį 
remontą. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojami el. įrengimai, kurą deginantys įrenginiai. 
Planuojamos ūkinės veiklos metu tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai nebus 
naudojami. Planuojamos ūkinės veiklos metu radioaktyviosios medžiagos nebus naudojamos. 

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu bus atliekami šie technologiniai procesai: 
➢ Magnio sulfato gamyba (trys identiškos gamybos linijos); 
➢ Amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių ir silicio oksidų gamyba (trys 

identiškos gamybos linijos). 
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Vanduo 
 
Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo buitinėms reikmėms bus tiekiamas prisijungus prie 

centralizuotų miesto vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. Vandens 
apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietaisus.  

Preliminarus planuojamas metinis vandens poreikis buitinėms reikmėms: 
➢ 10,59 m3 per dieną. 
➢ 3600 m3 per metus; 
Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo gamybinėms reikmėms bus tiekiamas prisijungus 

prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. 
Vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietaisus. 

Preliminarus planuojamas metinis vandens poreikis gamybinėms reikmėms: 
➢ 257,79 m3 per dieną. 
➢ 87650 m3 per metus. 
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys bendros ūkio-buities (buitinės) nuotekos. Bendras 

planuojamas susidarysiančių buitinių nuotekų kiekis prilyginamas planuojamam suvartoti vandens 
kiekiui buitinėms reikmėms, t. y. 3600 m3 per metus. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į 
centralizuotus nuotekų tinklus nevalytos. Buitinių nuotekų apskaita bus vykdoma pagal įrengiamų 
vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Į centralizuotus nuotekų tinklus išleidžiamų buitinių nuotekų 
užterštumas neviršys Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-
236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin. 2006, Nr. 59-2103 ir vėlesni pakeitimai) 
patvirtintų ribinių užterštumo dydžių. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo technologiniame procese bus naudojamas 
uždarame cikle, kuriame jau panaudotas vanduo grąžinamas atgal į sistemą ir panaudojamas dar 
kartą, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys.  

Paviršinės nuotekos susidarys nuo pastato, kurio dalyje bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, 
stogo ir rampos, bendras plotas – 52380  m2. Paviršinės lietaus nuotekos nuo pastato stogo ir rampos 
bus surenkamos esama savitakine lietaus nuotekų sistema ir nevalytos išleidžiamos į esamus 
paviršinio lietaus nuotekų tinklus.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu reikšmingas poveikis paviršiniams ir požeminiams 
vandenims nėra numatomas. 

Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio paviršiniams ir požeminiams vandens 
telkiniams, planuojamos ūkinės veiklos metu numatomos tokios prevencinės priemonės: 

➢ Pastate, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, bus įrengta skysčių ardančiajam 
poveikiui atspari danga; 

➢ Veiklos metu naudojamos skystos medžiagos ir žaliavos bus laikomos sandariose talpose 
taip, kad būtų užkirstas kelias šių medžiagų patekimui į aplinką; 

➢ Patalpoje, kurioje vyks cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai, todėl 
skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu, bus 
surenkami ir vėliau panaudojami technologiniame procese.    
 

Aplinkos oras 
Stacionarūs oro taršos šaltiniai 
Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą bus išmetami teršalai. Planuojama, kad 

įmonėje veiks 29 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. 
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Mobilūs oro taršos šaltiniai, veikiantys PŪV teritorijoje 
Numatoma, kad planuojamos ūkinės veiklos metu pastate manevruos 4 dujiniai autokrautuvai 

bei 58 krovininės transporto priemonės.  
Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną  

nei planuojamos ūkinės veiklos, nei rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ar artimiausios 
gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai, 
reikšmingas poveikis nėra numatomas. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, siekiant sumažinti į aplinkos orą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių teršalų kiekį ir taip sumažinti galimą neigiamą poveikį aplinkai, pasirinkti gamtines dujas 
naudojantys kurą deginantys įrenginiai.  

Taip pat siekiant įvertinti naujo kurą deginančio įrenginio išmetamų teršalų  įtaką  aplinkos 
orui, buvo parinktas atitinkamo aukščio dūmtraukiai ir atlikti oro teršalų sklaidos ore modeliavimai. 

Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną 
nei PŪV teritorijoje, nei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų 
žmonių sveikatos apsaugai. 

 
Klimatas 
Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą numatomi išmesti šie oro teršalai: 
✓ Anglies monoksidas (CO); 
✓ Azoto oksidai (kaip azoto dioksidas) (NO2); 
✓ Sieros rūgštis (H2SO4); 
✓ Lakieji organiniai junginiai (LOJ). 
 
Remiantis Lietuvos Respublikos 2009 m. liepos 7 d. patvirtintu Klimato kaitos valdymo 

finansinių instrumentų įstatymu Nr. XI-329 (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01), įmonei nereikia 
gauti leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir 
atsidaryti sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre. 

Atsižvelgiant į tai, planuojamos ūkinės veiklos poveikis klimatui dėl išmetamų teršalų nėra 
vertinamas. 

 
Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis 
 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamo pastato patalpose, galimybės teršti dirvožemį ar 

žemės gelmes nebus. Planuojama ūkinė veikla dirvožemiui, žemės gelmėms ir jų kokybei įtakos 
neturės.  

 

Siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio dirvožemiui ir žemės gelmėms, planuojamos 
ūkinės veiklos metu numatomos tokios prevencinės priemonės: 

➢ Pastate, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, bus įrengta skysčių ardančiajam 
poveikiui atspari danga; 

➢ Veiklos metu naudojamos skystos medžiagos ir žaliavos bus laikomos sandariose talpose 
taip, kad būtų užkirstas kelias šių medžiagų patekimui į aplinką; 

➢ Patalpoje, kurioje vyks cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai, todėl 
skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu, bus 
surenkami ir vėliau panaudojami technologiniame procese.    
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Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė 
 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje, esamame pastate ir 
naujų pastatų statyba nėra numatoma, todėl planuojama ūkinė veikla vizualiai neišsiskirs iš esamo 
kraštovaizdžio, jo nesudarkys, neturės reikšmingų ilgalaikių estetinių, rekreacinių ar vizualinių 
pokyčių gamtiniam kraštovaizdžiui. 

Įvertinus tai, kad artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra biologinei įvairovei 
svarbių teritorijų, planuojama ūkinė veikla neturės įtakos biologinės įvairovės būklei, neiššauks 
buveinių pokyčių, gyvūnų migracijos kelių, veisimosi bei žiemojimo vietų ar populiacijų gausos 
sumažėjimo. 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla esamam kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 
svarbių teritorijų kokybei įtakos neturės, ataskaitoje poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei 
nėra vertinamas, išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės nėra numatomos. 

 
Materialinės vertybės 
 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma esamame pastate, naujų pastatų statyba nėra 

numatoma. Veiklos pobūdis nėra susijęs su didelio mąsto triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, 
spinduliuotės, potvynių, oro taršos kt. veiksnių, galinčių daryti reikšmingą neigiamą įtaką 
materialinėms vertybėms, atsiradimu, planuojama ūkinė veikla neturės įtakos gretimybėse 
esančioms teritorijoms ir materialinėms vertybėms. 

Atsižvelgiant į tai, planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatomas reikšmingas neigiamas 
poveikis aplinkinėms teritorijoms, poveikis materialinėms vertybėms nėra vertinamas, išvengimo, 
sumažinimo ir kompensavimo priemonės nėra numatomos. 
 

Nekilnojamosios kultūros vertybės 
 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra kultūros paveldo vertybių, todėl PŪV neturės 
įtakos kultūros paveldo vertybių būklei. 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla esamoms kultūros paveldo vertybėms įtakos 
neturės, PAV ataskaitoje poveikis nekilnojamoms kultūros paveldo vertybėms nėra vertinamas, 
išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemonės nėra numatomos. 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiami kvapai 
 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamiems teršalams 

nėra nustatyta kvapo slenksčio vertė, todėl kvapai neišsiskirs. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos 

ūkinės veiklos metu kvapas nebus skleidžiamas, kvapų poveikis visuomenės sveikatai nėra 

vertinamas.  
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu kylanti fizikinė tarša  
 

Prognozuojama, kad iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos sukeliamas triukšmo 
lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ir ties 
rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 
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lentelės 4 punktą. Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su iškastinės 
mineralinės uolienos perdirbimo veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties 
metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.   
 

Nejonizuojanti spinduliuotė 
 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių planuojamos ūkinės veiklos metu įrengti 

neplanuojama, todėl nejonizuojančios spinduliuotės poveikis visuomenės sveikatai nėra vertinamas. 
 

Jonizuojanti spinduliuotė 
 

Jonizuojančios spinduliuotės šaltinių planuojamos ūkinės veiklos metu įrengti neplanuojama, 

todėl jonizuojančios spinduliuotės poveikis visuomenės sveikatai nėra vertinamas. 

 
Alternatyvų analizė ir jų vertinimas 
 
Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą nagrinėtos šios alternatyvos: 
➢ 0 alternatyva. Planuojama ūkinė veikla nėra vykdoma. 
➢ A alternatyva. Įgyvendinama planuojama ūkinė veikla – Iškastinės mineralinės uolienos 

perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus.  
 
Stebėsena (monitoringas) 
 
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas nereglamentuoja triukšmo šaltinių 

valdytojo pareigos vykdyti triukšmo monitoringą. Įstatymas nustato, kad triukšmo šaltinių valdytojas 
privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis 
neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

Aplinkos oro taršos kontrolę numatoma vykdyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 
patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni pakeitimai) patvirtintais „Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatais“.  

 
Prognozavimo metodų, įrodymų, taikytų nustatant ir vertinant reikšmingą poveikį aplinkai, 

įskaitant problemas aprašymas 
 
Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: 
• Informacijos surinkimas ir apdorojimas; 
• Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė; 
• Triukšmo taršos modeliavimas; 
• Aplinkos oro taršos skaičiavimas ir modeliavimas; 
• Sveikatai darančių veiksnių kokybinis įvertinimas. 
 
Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 
Alytaus miesto savivaldybės gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys 

gali netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis. Vietinių gyventojų 
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sergamumo bei mirtingumo rodikliai išsamiai nenagrinėti, nes prognozuojama, kad ūkinė veikla 
nedarys reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai, taip pat gyventojų sergamumo ar mirtingumo 
rodiklių pokyčiams. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo 
metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų 
atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo.  

Aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta 
metodika. Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. 
Įvertinus tai, kad skaičiavimai buvo atlikti pagal metodinius nurodymus, laikoma, kad gauti rezultatai 
neviršija leistinų neapibrėžčių. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. 
Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius 
turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo 
aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus 
ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms 
(nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime 
galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" 
I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo 
rezultatai, gauti AERMOD View  programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     175 

VI SKYRIUS. LITERATŪROS SĄRAŠAS 
 

1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225 ir 
vėlesni pakeitimai). 

2. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. rugpjūčio 
15 d. įstatymas Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 
2017-06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562).  

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 „Dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-
11-02, Nr. 17241 ir vėlesni pakeitimai). 

4. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Žin., 2019-06-19, Nr. 9862). 
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl 

Lietuvos Respublikos 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 ir vėlesni pakeitimai). 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-491 “Dėl 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 106-
3947 ir vėlesni pakeitimai). 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas 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 vėlesni pakeitimai). 

8. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971 ir vėlesni 
pakeitimai). 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas 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 ir 
vėlesni pakeitimai). 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl 
Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3484 ir 
vėlesni pakeitimai). 

11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtinta 
„Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo 
metodika“ (Žin. 1998, Nr. 66-1926 ir vėlesni pakeitimai). 

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio 
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni 
pakeitimai)  patvirtintais „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais“. 

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl  teršalų 
sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių 
duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti" (Žin., 2007, Nr. 127-
5189 ir vėlesni pakeitimai). 

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 
m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo 
“ (Žin., 2010, Nr.82-4364 ir vėlesni pakeitimai). 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     176 

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ patvirtinimo“. 

16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. 
įsakymas Nr. D1-585/V-611 "Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto 
oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos". 

17. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 
m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal 
Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 
nustatymo“ pakeitimo“.  

18. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987, TAR, 
2020-02-07, Nr. XIII-2802).  

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 913 "Pramoninių avarijų 
prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai" (Žin., 2008, Nr. 109-4159; TAR, 2015-12-30, Nr. 
2015-21114). 

20. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2003- 07-16 įsakymas Nr. 367 "Dėl planuojamos ūkinės 
veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 61-
297). 

21. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-70 "Dėl 
ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 
2011, Nr. 24-1200; TAR, 2019-12-23, Nr. 1-524). 

22. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-134 
"Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi 
sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 46-2236; TAR, 
2018-12-13, Nr. 1-466). 

23. Užteršimo stipriai veikiančiomis nuodingomis medžiagomis, įvykus avarijoms chemiškai pavojinguose 
objektuose, masto prognozavimo metodika, Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos 
ministerijos, Vilnius, 1992. 

24. Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I Human Health Evaluation Manual, US 
Environmental Protection Agency, Washington, 1989. 

25. Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and 
related industries, IAEA, Vienna, 1993. 

26. Environmental Risk Assessment, Eropean Environmental Agency, 1998, Copenhagen. 
27. Technical Guidance For Hazard Analysis, US EPA, FEMA, DOT, Washington, 1987. 
28. Hazard Identification and Evaluation in a local Community (Technical report No 12), UNEP IE/PAC, 1992. 
29. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 „Dėl foninio 

aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 82-3286 ir vėlesni pakeitimai). 

30. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenų bazė, prieiga per internetą:  www.hi.lt. 
31. Oficialiosios statistikos portalas, prieiga per internetą:  osp.stat.gov.lt 
32. Žemėlapių paieškos sistema, prieiga per internetą: www.maps.lt .  
33. Lietuvos erdvinės informacijos portalas, prieiga per internetą:  www.geoportal.lt.  
34. Regionų geoinformacinės aplinkos paslauga, REGIA, prieiga per internetą:  www.regia.lt. 

http://www.hi.lt/


POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     177 

VII SKYRIUS. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ PRIEDAI  
 

1 priedas  Ekspertinio tyrimo ataskaita, 11 lapų; 
2 priedas  Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 7 lapai; 
3 priedas  Situacijos schema, M1:4500, 1 lapas; 
4 priedas  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų prisijungimo sąlygos Nr. TS-48-20, 
5 lapai; 
5 priedas  Oro taršos sklaidos žemėlapiai, 29 lapai; 
6 priedas  Triukšmo sklaidos žemėlapiai, 11 lapų; 
7 priedas  Triukšmo lygį įrodantys dokumentai, 12 lapų; 
8 priedas  Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) schema, M1:1500, 1 lapas; 
9 priedas  Juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros licencijos kopija, 1 lapas; 
10 priedas  Fizinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencijos kopija, 1 lapas; 
11 priedas  PAV ataskaitos rengėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, 4 lapai; 
12 priedas  PAV ataskaitos pristatymo protokolas, 11 lapų; 
13 priedas  Lietuvos geologijos tarnybos raštas Nr. (6)-1.7-4781, 3 lapai; 
14 priedas  Pasiūlymų registracijos forma, 75 lapai; 
15 priedas  Pasiūlymų vertinimo forma, 74 lapai; 
16 priedas  PAV programos subjektų derinimo išvados, 5 lapai; 
17 priedas  Informacija apie ataskaitos viešinimą, 4 lapai; 
18 priedas  Informacija apie naudojamas medžiagas, 78 lapai; 
19 priedas  Eismo srautų matavimo protokolas, 1 lapas; 
20 priedas  Komercinė (gamybinė) paslaptis – Oro valymo įrenginių informacija, 57 lapai; 
21 priedas  Komercinė (gamybinė) paslaptis – Radiacijos tyrimų rezultatai, 3 lapai; 
22 priedas  Komercinė (gamybinė) paslaptis – Technologinio proceso aprašymas, 37 lapai; 
23 priedas  Komercinė (gamybinė) paslaptis – Teršalų emisijų skaičiavimai, 7 lapai; 
24 priedas  Komercinė (gamybinė) paslaptis – Priemonės vibracijai mažinti, 4 lapai; 
25 priedas  Komercinė (gamybinė) paslaptis – Emisijų vertinimo pagrįstumas, 11 lapų; 
26 priedas Komercinė (gamybinė) paslaptis – Planuojamos naudoti įrangos laboratorijoje ir 
mechaninėse dirbtuvėse sąrašas, 6 lapai; 
27 priedas Komercinė (gamybinė) paslaptis – Laboratorijoje planuojamų atlikti matavimų aprašas, 2 
lapai; 
28 priedas PAV subjektų išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės 
veiklos, 15 lapų; 
29 priedas Komercinė (gamybinė) paslaptis – Serpentinito kokybės sertifikatas, 2 lapai. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 priedas 
 

EKSPERTINIO TYRIMO ATASKAITA 
 

11 lap  
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1 

 

 

Gamybos paskirties pastato Pramonės g. 1, Alytuje dalis 

 

 

EKSPERTINIO TYRIMO ATASKAITA 

 

Nr. 2019-10-29-1 

2019-10-23 

 

Užsakovas: UAB „Stamita“ 

Į. k. 153701266, Vilniaus g. 14, Kaniūkų k. LT-

62112 Alytus 

     Savininkas:  UAB „MS LT01“, Įmonės kodas 304978041,  

  Santaikos g.30A-73 , LT-62123, Alytus 
 

 

Ekspertinio tyrimo vadovas : Erikas Lenkevičius 

  Kvalifikacijos atestato Nr. 22397 ir 37381. 

Įrašytas į teismo ekspertų sąrašą Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2013 m. rugsėjo 

25 įsakymu Nr. 1R-224. Įsakymas publikuotas 2013 

m. spalio 02 d. informaciniame pranešime Nr. 79-

523, įsigaliojo nuo 2013 m. spalio 03 d. Teismo 

eksperto kvalifikacija – statinio ekspertizė. 

 

 

Vilnius 
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TURINYS 

I. Naudojamų teisės ir norminių aktų sąrašas 2 

II. Pradiniai tyrimo duomenys 2 

III. Esamos padėties nustatymas 3 

IV. Tyrimo organizavimo tvarka 6 

V. Situacijos įvertinimas 6 

VI. Tyrimo išvada 11 

A PRIEDAS Klaida! Žymelė neapibrėžta. 

 

PRIEDAI: 

A priedas. CD laikmena su nuotraukomis ir tyrimui pateikta ir gauta dokumentacija: 

- Objekto foto fiksacija – 10 (dešimt) nuotraukų; 

- Žemės sklypo planas – 1 (vienas) lapas; 

- 2019-10-29 Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio 

duomenų banko išrašas, reg. Nr. 60/14331 – 46 (keturiasdešimt šeši) lapai; 

- 2018-05-18 UAB „Statybos procesų valdymas“ Pastatas, Pramonės g, 1, Alytuje Esamų 

defektų vertinimas Nr.. 2018-05-18-1 – 27 (dvidešimt septyni) lapai. 

 

I. Naudojamų teisės ir norminių aktų sąrašas 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Valstybės žinios, 1996-04-10, Nr. 32-788, 

galiojanti suvestinės redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31); 

 

II. Pradiniai tyrimo duomenys 

1. Ekspertinio tyrimo vadovas – Erikas Lenkevičius. 

Eksperto Eriko Lenkevičiaus (kvalifikacija): 

Statybos inžinerijos bakalauras, Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, 2003 m. ir 

Statybos inžinerijos magistras, Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, 2005 m. 

VĮ SPSC Kvalifikacijos atestatas Nr. 22394. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto 

vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos 
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techninės priežiūros vadovo ir statinio ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir 

negyvenamieji pastatai (išskyrus garažų, gamybos ir pramonės bei sandėliavimo paskirties), 

taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 

kultūros paveldo vietovėje. 

VĮ SPSC Kvalifikacijos atestatas Nr. 37381. Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos 

techninės priežiūros vadovo ir statinio ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir 

negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos 

statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. 

Ekspertas Erikas Lenkevičius įrašytas į teismo ekspertų sąrašą Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2013 m. rugsėjo 25 įsakymu Nr. 1R-224. Įsakymas publikuotas 2013 m. 

spalio 02 d. informaciniame pranešime Nr. 79-523, įsigaliojo nuo 2013 m. spalio 03 d. Teismo 

eksperto kvalifikacija – statinio ekspertizė. 

2. Ekspertinio tyrimo pagrindas – 2019 m. spalio 25 d. UAB „Stamita“ prašymas. 

3. Sutarties objektas – sandėliavimo paskirties pastato, esančio Pramonės g. 1 Alytuje, 

dalies vizualinis konstrukcijų būklės po gaisro vertinimas 

4. Ekspertinio tyrimo tikslas – atlikti ekspertinį tyrimą ir nustatyti: 

4.1. Ar vizualiai matomos sandėliavimo paskirties pastato, esančio Pramonės g. 1 Alytuje, 

dalies konstrukcijų pažaidos susiformavusios dėl greta kilusio gaisro. 

4.2. Parengti ekspertinio tyrimo ataskaitą (aktą). 

5. Tyrimui buvo pateikta: 

5.1.  Žemės sklypo planas – 1 (vienas) lapas; 

 

III. Esamos padėties nustatymas 

1. Tiriamas objektas – sandėliavimo paskirties pastato dalis (žr. 01 ir 02 pav.). Tiriama 

pastato dalis 02 pav. pažymėta žaliu žymekliu. 
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01 pav. Pastato dalis, kuriai atliekamas šis ekspertinis tyrimas. 

 

 

02 pav. Žemės sklypo planas, kuriame pažymėta tiriamo pastato dalis. 

 

Plane ši dalis pažymėta indeksu „M“, jos plotas 5,9152 ha, savininkas UAB „Transta“. 

Pastatas randasi Alytaus miesto šiaurinėje dalyje, pramoniniame rajone (žr. 03 pav.) 
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5 

 

03 pav. Orientacinė tiriamo objekto vieta pažymėta raudonu žymekliu. 

 

Pagal 2019-10-29 Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio 

duomenų banko išrašo, reg Nr. 60/14331, duomenis, gamybos pastato (verpimo fabriko) 

statybos pražios metai 1969, statybos pabaigos metai – 1969. Statinio kategorija – ypatingasis. 

Baigtumas procentais – 100 %. Pastato bendras plotas – 68379,24 m2, pagrindinis plotas – 

57351,27 m2, tūris – 543386 m3, užstatytas plotas – 51015,00 m2. Fizinio nusidėvėjimo procentas 

– 59 %. Pastato konstrukcijos surenkamo gelžbetonio, sienos – surenkamų gelžbetoninių 

plokščių, denginys – surenkamų briaunotų gelžbetoninių plokščių, stogo danga – prilydoma 

ritininę bitumo. Kadastrinių duomenų nustatymo data – 2012-03-14. UAB „Transta“ priklauso 

5763017/6837924 šio pastato dalis. 
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IV. Tyrimo organizavimo tvarka 

Tyrimas atliekamas vadovaujantis nešališkumo, sąžiningumo ir išsamaus tyrimo principais. 

Tyrimo metu bus analizuojami ir vertinami tik aiškiai įskaitomi dokumentai. Esant 

neįskaitomiems dokumentams ar dokumentams keliantiems abejonę, ir nesant galimybei jų 

pasitikslinti, tokių dokumentų informacija nebus vertinama. 

Tyrimo organizavimo tvarka: 

1. Situacijos vertinimas; 

2. Ataskaitos su išvadomis pateikimas. 

Tyrimo metu gauta informacija lyginama su norminiais ir specialiojoje techninėje 

metodinėje literatūroje pateikiamais duomenimis – lyginamasis tyrimo metodas, išvados 

daromos vadovaujantis logikos metodais. 

 

V. Situacijos įvertinimas 

Spalio 16 dieną įvyko šio gamybinės paskirties pastato gaisras (žr. 04 ir 05 pav.). 

 

05 pav. Gamybinio pastato gaisras. 
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7 

 

06 pav. Tiriamas objektas. 

 

Foto fiksacijoje matyti, kad gaisro metu degė vakarinė pastato dalis, tuo tarpu tiriama yra 

rytinė pastato dalis. Pastato dalis, kurioje vyko gaisras, pav. 02 pažymėta raudonu žymekliu 

ir plane ši dalis pažymėta indeksu „F“, jos plotas 6,4796 ha, priklausanti UAB „Vivatrans“. 

Statybos ir statinio naudojimo metu statinio konstrukcijos ar jų elementai bei medžiagos yra 

veikiamos atmosferinių veiksnių, agresyvios aplinkos bei poveikių, su laiku atsiradę šių 

konstrukcijų ar jų dalių gedimai vadinami pažaidomis. Dažniausia pažaidų priežastis yra 

netinkama statinio techninė priežiūra, naudojimo sąlygų pasikeitimas bei stichinės nelaimės.  

2018-05-18 UAB „Statybos procesų valdymas“ Pastatas, Pramonės g, 1, Alytuje buvo atliktas 

Esamų defektų vertinimas Nr.. 2018-05-18-1. Šis tyrimas buvo atliktas vertinant VGTU tyrimo 

metu nustatytas pažaidas. Nagrinėjamu atveju, kilęs gaisras vyko pakankami dideliu atstumu 

nuo tiriamos pastato dalies, dėl aukštos temperatūros ir dėl gesinimo (vandens ir staigaus 

temperatūrų pokyčio) poveikio, vizualiai matomų naujų konstrukcijų pažaidų nebuvo 

pastebėta (žr. 07...13 pav.). 

 185



 
                                                                                                                                                                           

8 

 

07 pav. Tiriama pastato dalis. 

 

 

08 pav. Tiariams pastato dalis. 
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9 

 

 

09 pav. Tiraiama pastato dalis. 

 

 

10 pav. Tiriama pastato dalis. 
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11 pav. Tiriama pastato dalis. 
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12 pav. Tiriama pastato dalis. 

 

 

13 pav. Tiriama pastato dalis. 

 

VI. Tyrimo išvada 

Atlikus gamybinės paskirties pastato, esančio Pramonės g. 1, Alytuje, dalies ekspertinį 

tyrimą nustatyta, kad kilęs gaisras vyko pakankami dideliu atstumu nuo tiriamos pastato 

dalies, dėl aukštos temperatūros ir dėl gesinimo (vandens ir staigaus temperatūrų pokyčio) 

poveikio, naujų vizualiai matomų konstrukcijų pažaidų, kurios buvo fiksuotos VGTU tyrimo 

metu, ir kurio pagrindu buvo atliktas 2018-05-18 UAB „Statybos procesų valdymas“ Esamų 

defektų vertinimas Nr. 2018-05-18-1, nebuvo pastebėta. 

 

Ekspertas:  Erikas Lenkevičius 

     Kvalifikacijos atestatų Nr. 22394 ir 37381 
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2 priedas 
 

 
 

7 lapai 
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3 priedas 
 

SITUACIJOS SCHEMA, M1:4500 
 

1 lapas 
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LapųLapas

Situacijos schema, M1:4500

Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo
veikla,

Pramonės g. 1, Alytus

PAV

Etapas

N.Dilba 2020.10

Rengėjas K.Klinga 2020.10

Tikrintojas

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija

Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Artimiausi gyvenamieji namai

Negyvenami pastatai

Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai

Toliau esantys pastatai

Savivaldybių administracinės ribos

Draustiniai

Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės (plotiniai objektai)

Ežerai ir kūdros 

Upės ir kt. vandentakiai

Krašto keliai

Rajoniniai keliai

Vietinės reikšmės keliai

Pagrindinių gatvių ašinės linijos

Geležinkelis
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4 priedas 
 

 
NR. TS 48-20 

 
5 lapai 
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5 priedas 
 

 
 

29 lapai 
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APLINKOS APSAUGOS AGENT ROS

TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetin  staiga, A. Juozapavi iaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt,  http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir  saugomi Juridini  asmen  registre, kodas 188784898

     

UAB “Aplinkos vadyba”
El. pastas: info@aplinkosvadyba.lt

   2020-04 Nr. (30.3)-A4E-

  2020-04-01 Nr.R1997

  APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO 

Aplinkos apsaugos  gavo   pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenis  UAB „MS LT01“ planuojamai  veiklai  g. 1, Alytuje  

pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui. 

Vadovaujantis Tvarkos1 ir 2 reikalavimais, atliekant prašyme   

(anglies monoksido, azoto    sieros dioksido ir    

sklaidos  turi  naudojamos aplinkos oro     

 skelbiamos  interneto  http://gamta.lt, skyriuje  koncentracijos 

PAOV  Atliekant prašyme    sklaidos  turi  

naudojami apie  veiklos  kurio  aplinkos orui numatoma vertinti,  iki 2 

 atstumu    veiklos ,  aplinkos oro taršos  ir iš  

  inventorizacijos   vadovaujantis   

 tvarka3 duomenys, taip pat, visiems prašyme nurodytiems teršalams, turi   

planuojamos  veiklos (toliau –   kurios   nustatyta tvarka yra priimtas 

sprendimas    poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos 

dokumentuose) pateikti  aplinkos   išmesti  kiekio  duomenys.

   turite     aktuose nustatyta tvarka4.

1  sklaidos   foninio aplinkos oro užterštumo  ir   naudojimo tvarka 
 veiklos poveikiui aplinkos orui  patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.  30 d.  

Nr. D1-653   sklaidos   foninio aplinkos oro užterštumo  ir   
naudojimo tvarkos  veiklos poveikiui aplinkos orui 
2 Foninio aplinkos oro užterštumo  naudojimo  veiklos poveikiui aplinkos orui  rekomendacijos, patvirtintos 
Aplinkos apsaugos  direktoriaus 2008 m. liepos 10 d.  Nr. AV-112  foninio aplinkos oro užterštumo  
naudojimo  veiklos poveikiui aplinkos orui   patvirtinimo“;
3 Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos   tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d.  Nr. 340  Aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos 
ir  teikimo  patvirtinimo“;
4  Lietuvos   komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio   
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PRIDEDAMA.  planuojamos  veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) bei iki 2  atstumu   

 veiklos   aplinkos oro taršos  ir iš    inventorizacijos 

ataskaitas, pateikti  aplinkos   išmesti  kiekio  duomenys, 6 lapai.

Direktoriaus  Taršos prevencijos departamento

Oro taršos prevencijos skyriaus                                                                      Loreta                                                     

Dainora  tel.: (8 315) 56756, el. paštas: dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt

 tvarkos  nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui  g. 2, 01102 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos   teisenos  nustatyta tvarka per   nuo  dienos.
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(UAB „Aplinkos vadyba“ 2020-04-01 raštas Nr. R1997 )
UAB „MS LT01“,  g. 1, Alytus 2 km spinduliu     aplinkos oro taršos 

 ir iš    inventorizacijos ataskaitas duomenys 

UAB „Lanksti linija“  g. 14, Alytus

Taršos  šaltiniai

  rodikliai
pavyzdžio  (matavimo) 

vietoje

Pavadinimas Nr.

x y

aukštis
, 

m

Išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

Srauto 
greitis m/s a

° C

 
debitas 
Nm3/s

 
išmetimo 

 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 valymo patalpos ortakis 028 6032626 501457 4,0 0,20 1,95 23,2 0,056 5150
   vietos 

ortakis 049 6032691 501518 6,0 0,30 0,60 24,0 0,039 6048

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 

 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas             

arba Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas kodas
vnt. vidut. maks.

 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Natrio šarmas 1501 g/s 0,00017 0,00018 0,0032 valymo 
stotis

 valymo                              
patalpos ortakis 028

Sieros 1761 g/s 0,00012 0,00013 0,0022

Štampavimo baras
   
vietos ortakis 049 Sieros 1761

g/s
0,00022 0,00022 0,0048
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AB   g. 6, Alytus

Taršos šaltiniai   rodikliai pavyzdžio 
 (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr.
X Y

aukštis, m

išmetimo 
angos 
matmenys, 
m 1

srauto 
greitis, 
m/s

 
oC

 
debitas, 
Nm3/s

 išmetimo 
 

val./metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ortakis 108
6031857.0
0

501469.0
0

18.00
0.3
0

- 14.3 21.1 0.417 3274

ortakis 143
6031856.6
3

501472.0
0

17.40
0.5
0

- 6 23.6 1.084 1724

ortakis 144
6031855.5
7

501464.8
5

18.00
0.5
0

- 5.6 41.6 0.954 1724

ortakis 203
6032014.0
0

501301.0
0

7.00
0.3
8

- 7 20.2 1.279 1941

ortakis 274
6032001.8
9

501526.7
7

11.80
0.5
1

- 6.5 22.1 1.088 1582

ortakis 285
6031971.5
5

501424.2
9

3.00
0.2
5

- 4 21 0.182 1260

ortakis 286 6031888.0 501599.0 14.10 0.3 - 3 20 0.197 3315

1 Stacionaraus aplinkos oro taršos šaltinio išmetimo anga, kai ji yra apvali, fiksuojamas išmetimo angos diametras „d“, o kai  – 
 „a“ ir „b“.
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Taršos šaltiniai   rodikliai pavyzdžio 
 (matavimo) vietoje  išmetimo 

 
val./metuspavadinimas Nr. aukštis, m

išmetimo 
angos 
matmenys, 
m 1

X Y
srauto 
greitis, 
m/s

 
oC

 
debitas, 
Nm3/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 

 
kodas

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
pavadin
imas

Nr. pavadinimas
koda
s vnt.

maksimalu
s

 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06020
1

MADP.   baras ortakis 143 kalio hidroksidas 3327 g/s 0.01366 0.01366 0.0848

    amonio nitratas 2441 g/s 0.00282 0.00282 0.0175

    LOJ 308 g/s 0.00110 0.00145 0.0068

    sieros 1761 g/s 0.00085 0.00106 0.0053
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Veiklos 
 

kodas
Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos 
šaltiniai

Teršalai Tarša

pavadin
imas

Nr. pavadinimas
koda
s

vienkartinis dydis
 

t/metusvnt.
maksimalu
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    o-Fosforo 911 g/s 0.00213 0.00256 0.0132

06020
1

MADP.   baras ortakis 144 kalio hidroksidas 3327 g/s 0.01366 0.01366 0.0848

    amonio nitratas 2441 g/s 0.00282 0.00282 0.0175

    LOJ 308 g/s 0.00110 0.00145 0.0068

    sieros 1761 g/s 0.00085 0.00106 0.0053

    o-Fosforo 911 g/s 0.00213 0.00256 0.0132

1202 LIST.  ortakis 203 sieros 1761 g/s 0.00032 0.00032 0.0022

MADP. Suvirinimo baras ortakis 108 propandiolis-1,2 6521 g/s 0.0002 0.0004 0.0025

1202 RSP.  krovimas   sieros 1761 g/s 0.0003 0.0003 0.0039

1202 PPP. Liejimo baras ortakis 285 sieros 1761 g/s 0.00112 0.00112 0.0051

1202 SPP ortakis 286 sieros 1761 g/s 0.00112 0.00112 0.0134
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Planuojamos veiklos

Planuojama UAB „Bioresus“  g. 13, Alytus

Taršos šaltinio parametrai :
Taršos 
šaltiniai

Teršalo
pavadini
mas

X Y Darbo 
laikas

Aukštis, 
m

Diametra
s, m

Greitis, 
m/s

 m3/h Temperat.
, oC

Išmetimas 
t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kietosios 
 A

0,0269

Azoto oksidai 
A

2,5489

Anglies 
monoksidas A

6032185,1 501811,9 4160 10 0,4 8,3 1,042 180

0,9989
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Sieros 
dioksidas A

0,0231

Kietosios 
 A

0,0018

Azoto oksidai 
A 0,1662

Anglies 
monoksidas A 0,0651

Sieros 
dioksidas A

6032145,5 501806,2 4160 7,6 0,1 7,1 0,056 120

0,0015

Gamybinis 
pastatas

Azoto oksidai 
C

6032154,0 501807,9 8700 7,6 0,22 10,3 0,392 40 0,0003

Gamybinis 
pastatas

Azoto oksidai 
C

6032194,3 501798,3 4160 7,6 0,1 7,1 0,056 120 0,0058
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

0,26254

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

REZULTATAS:

Concentration

0,25116

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

0,29773

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

REZULTATAS:

Concentration

0,26872

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Anglies monoksido 8 val. koncentracija (be fono)

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

85,21949

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Anglies monoksido 8 val. koncentracija (su fonu)

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

375,22419

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, PVMRM, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

14,28387

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

Azoto dioksido 1 val. 99,8 proc. koncentracija (be fono)

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, FLGPOL,
RURAL, PVMRM, USED:,
OPTIONS, MODELING,
REGDFAULT

REZULTATAS:

Concentration

87,90594

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, PVMRM, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

33,31631

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

Azoto dioksido 1 val. 99,8 proc. koncentracija (su fonu)

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, FLGPOL,
RURAL, PVMRM, USED:,
OPTIONS, MODELING,
REGDFAULT

REZULTATAS:

Concentration

106,91821

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

1,325

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

REZULTATAS:

Concentration

1,99896

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

20,32528

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

REZULTATAS:

Concentration

19,81029

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

0,6625

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

MODELING, OPTIONS, USED:,
REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL, RURAL

REZULTATAS:

Concentration

16,66253

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

REZULTATAS:

Concentration

0,000676

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

MODELIAVIMO PARINKTYS:

CONC, ELEV, RURAL,
FLGPOL, OPTIONS,
MODELING, REGDFAULT,
USED:

REZULTATAS:

Concentration

36,00068

VIENETAI:

ug/m^3

400

PASTABOS:

UAB "Aplinkos vadyba"

Kornelijus Klinga
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2,2 KW, 5,5 KW IR 7,5 KW GALINGUMO VARIKLIAI 
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Kovo 11 -osios g.1 26 ,
LT -4 9380  Kaun as
L ie tuva

Įm/k  134010835       PVM/k  LT340108314      Reg.Nr.024405
a/s LT477180900012467774     AB „Šiaulių bankas“  b/k 71809
a/s LT117044060003161712     AB „SEB bankas“  b/k 70440

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LUKRIDA“
T el .  +370  37  302800        f aks.  +370  37  302809        e l . pašt as:  in fo@lu kr ida. lt        www.lukrida.lt

p. Arūnui Smolskui,                         2020-05-04 Nr. 2020/05-1 STA
UAB „Stamita“
Vilniaus g.14, Kaniūkai, LT64104 Alytaus r.
El. paštas: arunas@stamita.lt

Garo katilo BWD 50 (gamintojas - „Babcock Wanson“ Prancūzija) techniniai parametrai:
Eil. Nr. Parametro pavadinimas Parametro dydis

1. Našumas 5000 kg/h
2. Darbinis garo slėgis 12 barg
3. Darbinė garo temperatūra 195 oC
4. Kuro rūšis gamtinės dujos
5. Kuro sąnaudos apie 378 nm3/h, kai gamtinių dujų kaloringumas 8400 kcal/nm3

6. Degiklio tipas Low Nox, moduliacinis, su dažnio keitikliu aant el. variklio
7. Išmetamų dūmų temperatūra apie 130 oC po ekonomaizerio.
8. Katilo triukšmo lygis 85 dB(A) 1 m atstumu.
9. Gabaritiniai matmenys 7410x2487x2480 mm
10. Katilo svoris (užpildyto) 19960 kg

Garo katilo BWD 100 (gamintojas - „Babcock Wanson“ Prancūzija) techniniai parametrai:
Eil. Nr. Parametro pavadinimas Parametro dydis

1. Našumas 10000 kg/h
2. Darbinis garo slėgis 12 barg
3. Darbinė garo temperatūra 195 oC
4. Kuro rūšis gamtinės dujos
5. Kuro sąnaudos apie 723 nm3/h, kai gamtinių dujų kaloringumas 8400 kcal/nm3

6. Degiklio tipas Low Nox, moduliacinis, su dažnio keitikliu aant el. variklio
7. Išmetamų dūmų temperatūra apie 130 oC po ekonomaizerio.
8. Katilo triukšmo lygis 85 dB(A) 1 m atstumu.
9. Gabaritiniai matmenys 8674x3400x3250 mm
10. Katilo svoris (užpildyto) 36100 kg

Projektų vadovas  Arūnas Žvironas
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LapųLapas

Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos
zonos (SAZ) schema, M1:1500

Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo
veikla,

Pramonės g. 1, Alytus

PAV

Etapas

N.Dilba 2020.08

Rengėjas K.Klinga 2020.08

Tikrintojas

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija

Rekomenduojama SAZ, dydis - 4,19571 ha

PŪV metu naudojamas pastatas

Kad. Nr. 1101/0001:130
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Viešo supažindinimo su planuojamos ūkinės veiklos - Iškastinės mineralinės uolienos 

perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita 

 

PROTOKOLAS 

 

Viešo susirinkimo data: 2020 m. birželio 8 d. 

Vieta:  Nuotolinė vaizdo transliacija, pasiekiama per nuorodą, nurodytą skelbime: 

https://pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01  

Dalyvavo: Dalyvių sąrašas pridedamas  

Pradžia: 17:00 val. 

Pabaiga: 18:33 val. 

Posėdžio pirmininkas: Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, UAB „Aplinkos vadyba“ 

direktorius Nerijus Dilba 

Posėdžio sekretorius: UAB „Aplinkos vadyba“ aplinkos apsaugos projektų vadovas Kornelijus Klinga 

 

Prie viešos nuotoliniu būdu rengiamos vaizdo transliacijos prisijungė planuojamos ūkinės 

veiklos organizatoriaus UAB „MS LT01“ atstovas, UAB „Aplinkos vadyba“ PAV ataskaitos rengėjai, 

Alytaus miesto savivaldybės ir kiti suinteresuoti visuomenės, verslo, žiniasklaidos atstovai. Dalyvių 

sąrašas pridedamas prie šio protokolo. 

Pristatymą pradėjo UAB „Aplinkos vadyba” direktorius Nerijus Dilba, pranešė, kad bus 

pristatyta poveikio aplinkai vertinimo UAB „MS LT01“ iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo 

veikla, Pramonės g. 1, Alytus, ataskaita ir pristatė pranešėją, aplinkos apsaugos projektų vadovą 

Kornelijų Klingą ir planuojamos veiklos organizatoriaus UAB „MS LT01“ atstovą Andrių Stasiukyną. 

Pranešėjas pirmiausia supažindino su parengtos ataskaitos pristatymo vedimo tvarka, 

darbotvarke ir visuomenės dalyvavimo PAV procese procedūra. Dalyviams buvo nurodyta, kad į visus 

iki šio pristatymo pabaigos gautus klausimus ir pasiūlymus dėl parengtos PAV ataskaitos bus atsakyta 

raštu, kai tik bus įvertinti pateikti pasiūlymai ir klausimai bei parengti atsakymai.  

Toliau buvo išsamiai pristatyta UAB „MS LT01“ iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo 

veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pristatyta planuojama ūkinė 

veikla, planuojama ūkinės veiklos vieta, nagrinėti rizikos veiksniai ir kt. PAV ataskaitoje pateikta 

informacija. Buvo nurodyti planuojamos ūkinės veiklos galimi taršos šaltiniai, išsamiai pakomentuota 

fizikinės ir cheminės taršos sklaidos rezultatai, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo principai. 

Taip pat buvo pateiktos vertinimo išvados, kad planuojama ūkinė veikla gyvenamosios aplinkos kokybei 

įtakos neturės, poveikio visuomenės sveikatai nedarys, rekomenduojamas UAB „MS LT01“ iškastinės 

mineralinės uolienos perdirbimo veiklos sanitarinės apsaugos zonos dydis apima visą nuomojamo 

pastato dalį ir planuojamą naudoti rampą. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai, visuomeninės 

paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

Baigus pristatymą dalyviai galėjo užduoti klausimus dėl parengtos PAV ataskaitos. Pateikiamas 

gautų klausimų ir pateiktų atsakymų sąrašas. 
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Šarūnas Klegeris. 

Klausimas. Kada bus pateikti atsakymai į klausimus? Ar bus iš naujo rengiamas viešas 

ataskaitos pristatymas? 

Atsakymas. Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nėra numatyta per kiek laiko turi būti pateikti 

atsakymai į pasiūlymus. Tai sieksime padaryti kaip galima greičiau. Pagal pasiūlymus papildyta ir 

pataisyta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bus teikiama poveikio aplinkai vertinimo subjektams 

derinti t.y. miesto savivaldybei, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamentui. PAV įstatyme nėra numatyta pakartotino viešo supažindinimo po 

pasiūlymų pateikimo, todėl toks pristatymas nebus rengiamas. 

 

Valerijus Vencius. 

Klausimas. Kodėl ataskaitoje nenagrinėtos vietos alternatyvos? Ar buvo vertinta vibracija, ar 

buvo atliktas vibracijos modeliavimas? 

Atsakymas. Planuojamos veiklos vietos alternatyvos nebuvo vertintos, nes veiklos vykdytojas 

neturi kito žemės sklypo ar pastatų, kuriuose būtų galima vykdyti tokią veiklą. 

Šiuo metu nėra prieinamų vibracijos kompiuterinių modeliavimo programų, todėl vibracijos 

modeliavimas neatliekamas. 

Andrius Stasiukynas papildė atsakymą, kad planuojami diegti įrengimai atitiks ES reikalavimus 

dėl keliamos vibracijos. Įrenginiuose bus smulkinama nedidelės frakcijos skalda ir tokie įrenginiai 

nekelia vibracijos. 

 

Valė Gibienė. 

Klausimas. Kadangi uolienos bus malamos malūnais, ar buvo vertintas vibracijos poveikis? 

Atsakymas. Į šį klausimą atsakyta praėjusiu atsakymu. 

 

Ieva Budraitė. 

Klausimas. Kodėl ataskaitoje nebuvo vertinta alternatyvi teritorija? 

Atsakymas. Į šį klausimą atsakyta praėjusiu atsakymu. 

 

Julius Sabatauskas. 

Klausimas. Ataskaitoje nurodoma, kad veiklai nustatomas 300 m. sanitarinės apsaugos zona, į 

ją patenka gyvenamieji namai, reabilitacinė gydymo įstaiga, kavinė „Šefo bufetas“. Ar taip gali būti? Ar 

įvertintas jiems poveikis? 

Atsakymas. Sanitarinės apsaugos zonos taikymą reglamentuoja Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymas, kuris įsigaliojo šių metų sausio 1 d. Pagal šį įstatymą įvairioms veikloms nustatoma 

normatyvinė sanitarinės apsaugos zona. Šiai veiklai nustatyta 300 metrų normatyvinė SAZ. Tame 

pačiame įstatyme numatyta galimybė, atsižvelgiant į veiklos mąstą, jos keliamą taršą, triukšmą, 

sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribas. Tai buvo padaryta šioje atskaitoje, įvertinus keliamą taršą, 

triukšmą rekomenduojama SAZ nustatyti su pastato dalies, kurioje vykdoma veikla, ribomis. Į 

rekomenduojamą sanitarinės apsaugos zoną nepatenka gyvenamieji, gydymo, maitinimo paskirties 

pastatai ir teritorijos. 
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Dėl kavinės „Šefo bufetas“ - šiuo metu mes neturime informacijos kad toje vietoje butų 

maitinimo paskirties patalpos, kuriose būtų galima kavinės veikla. Šią informaciją patikrinsime dar kartą 

patikrindami patalpų paskirtį Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje.  

 

Vilija. 

Klausimas. Ornitologinis draustinis Gulbynė neįtrauktas į vertinimą? Kavinė „Šefo bufetas“ 

irgi? Tam pačiam pastate nevertinta? 

Atsakymas. Remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapiu 

nustatyta, kad Gulbynės ornitologinis draustinis nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi 

pakankamai dideliu atstumu, todėl poveikis nėra vertinamas. Apie kavinę „Šefo bufetas“  atsakėme  

ankstesniame atsakyme. 

 

Alytaus miesto savivaldybės atstovas. 

Klausimas. PAV ataskaitoje nurodoma, kad veikla bus vykdoma visą parą. Tačiau 

skaičiavimuose nurodomas skirtingos triukšmo ribos dienos, vakaro, nakties metu. 

Atsakymas. Triukšmo lygį gyvenamojoje aplinkoje reglamentuoja higienos norma, kurioje 

nurodyta, kad dienos metu galimas 55 dB(A), vakaro 50 dB(A), nakties 45 dB(A) triukšmo lygis. 

Atsižvelgiant į tai suskaičiuotas veiklos keliamas triukšmo lygis vertintas su ribinėmis dienos, vakaro ir 

nakties triukšmo lygio vertėmis. 

 

Romas Jankauskas. 

Klausimas. Kodėl triukšmo lygis vertinamas keturių metrų aukštyje? Negi kas nors tokiame 

aukštyje vaikšto? Gal poveikis labiausiai jaučiamas ant žemės pusantro metro aukštyje? 

Atsakymas. Triukšmo sklaida skaičiuota 4,0 m aukštyje, nes vertinamoje teritorijoje vyrauja 

daugiaaukštės statybos gyvenamieji namai, kaip nurodoma standarte ISO 9613-2:1996 Akustika.  

 

Vilija. 

Klausimas. Objektas įvardijamas kaip nepavojingas, jokių ekstremalios situacijos planų 

nereikia – turėjome analogišką situaciją „Ekologistikoje“ – ar tikrai neplanuojate rimčiau įvertinti 

situacijos ir apsvarstyti tokius variantus? 

Atsakymas. Vykdant veiklą bus parengti visi būtini avarijų prevencijos planai ir suderinti su 

atsakingomis institucijomis. 

 

Tomas Juodeikis. 

Klausimas. Kodėl veikla priskiriama ne 20.1 EVRK grupei, o 20.5? Ar veiklą priskiriant 20.5 EVRK 

grupei, buvo nagrinėjamos pačios grupės klasės ir jų aprašymai? 

Atsakymas. Pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 20.1 kodui priskiriama veikla, 

apimanti pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko 

gamybą. Kadangi planuojamos ūkinės veiklos metu nebus gaminama tokio pobūdžio produkcija, 

priskiriamas kitas EVRK kodas. 
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Valė Gibienė. 

Klausimas. Ar teisingai suprantu, jei sieros rūgštis bus neutralizuojama šarmais (gesintomis 

kalkėmis), susidarys kalcio sulfatas. Kur jis bus saugomas ar kaip realizuojamas, nes šiuo metu 

Kėdainiuose kalnai kalcio sulfato? 

Atsakymas. Andrius Stasiukynas atsakė, kad gamybos technologija kuriama taip, kad kalcio 

sulfato (gipso) susidarys nedideli kiekiai. Kalcio sulfatas kartu su smėliu bus pakuojamas ir pervežamas 

į gatavos produkcijos sandėlį ir realizuojamas kaip statybinė medžiaga ar žaliava gamybai. 

 

Valerijus Vencius. 

Klausimas. Klausimas p. Andriui. Tai vis dėlto, kokia ta unikali technologija, kas jos autoriai, 

kurios nenaudoja net kaimynai ar patys vokiečiai. Juk uolienos atvežimas į  Lt yra ne pigu. 

Atsakymas. Andrius Stasiukynas atsakė, kad technologiją sukūrė įmonė UAB „MS LT01“ ir 

sudaryta mokslininkų grupė. Sukurta beatliekinė, netarši, nekenkianti gamtai gamyba, tuo ji ir yra 

unikali. O kodėl nenaudoja vokiečiai ar kiti – yra pasaulyje bandyta ir ieškota būdų kaip tai padaryti, 

tačiau galbūt iki galo tiesiog nebuvo išdirbta technologija ar susiklostė netinkamos ekonominės sąlygos 

ar pritrūko kažko kito. Mums tai padaryti pavyko ir tikėkimės, kad tai galėsime įrodyti realiai. 

 

Alytaus miesto savivaldybės atstovas. 

Klausimas. Ar buvote atvažiavę pasižiūrėti pastato, įvertinti jo konstrukcijos ir paskirties? Jei 

nežinote, kokios įmonės pastate jau veikia, kyla įvairių minčių. 

Atsakymas. Kadangi buvo atliktas patalpų ekspertinis tyrimas, kuris pateiktas ataskaitos 

prieduose, jo metu įvertintos pastato konstrukcijos, todėl pakartotinai vykti ir vertinti pastato 

konstrukcijas poreikio nėra.  

Andrius Stasiukynas papildė, kad mūsų ekspertizė buvo daryta prieš gaisrą, po gaisro ją 

atlikome dar kartą, nes, manau, nė vienas nenorėtų daryti investicijų, žinodamas, kad su pastatu yra 

kažkas negerai, todėl tikrai žinome kas aplinkui yra, kas ką dirbą, kas kuo kvėpuoja ir kas ką daro. 

 

Ieva Budraitė. 

Klausimas. Noriu pasiteirauti dėl gamybinių nuotekų. PAV teigiama, kad jos nesusidarys, nes 

vanduo bus naudojamas uždaru ciklu. Kaip taip gali būti? Ar neliks jokių vandens/nuotekų likučių? Ar 

nekyla rizika dėl nuotekų dumblo užterštumo sunkiaisiais metalais? 

Atsakymas. Andrius Stasiukynas paaiškino, kad technologija sukurta taip, kad nesusidarys 

nuotekos ir gamybos atliekų. 

 

Valerijus Vencius. 

Klausimas. Ar jums žinoma, kad po Peticija-reikalavimu yra pasirašę arti 2000 alytiškių, ji yra 

išsiųsta į Aplinkos ministeriją, AMS, AAA, PGT ir NVSC. Tai yra reakcija aplinkinių gyventojų ir šalia 

dirbančių įmonių darbuotojų nuogąstavimai. Kodėl įmonės kaimynės apie planus sužinojo tik iš 

žiniasklaidos? 

Atsakymas. Planuojamos ūkinės veiklos procedūros buvo pradėtos dar praeitais metais, buvo 

patvirtinta PAV programa, ji buvo paviešinta tiek vietos spaudoje, tiek savivaldybėje. Su ja galėjo 

susipažinti tiek vietos įmonės, tiek kitos suinteresuotos pusės. PAV ataskaita parengta patvirtintos 

programos pagrindu, kuri buvo pradėta viešinti gegužės mėnesį taip, kaip to reikalaujama teisės 
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aktuose. Tokio reikalavimo, kad atskirai, individualiai informuoti gyventojus arba šalia dirbančias 

įmones nėra. 

Nerijus Cesiulis. 

Klausimas. Kokiai sumai ruošiamasi apdrausti įmonės civilinę atsakomybę galimos avarijos 

atveju. 

Atsakymas. Andrius Stasiukynas atsakė, kad mes apie avarijas dabar negalvojame. Mes 

darome saugią gamybą, kuri atitinka visus griežčiausius Europos Sąjungos normatyvus. O civilinę 

atsakomybę, manau, kad su draudėjais skaičiuosime, įvertinsime ir apdrausime. 

 

Julius Sabatauskas.  

Klausimas. Galimas žalingų pasekmių kompensavimas?  

Atsakymas. Į šį klausimą p. Andriaus Stasiukyno atsakyta praėjusiu. 

 

Audrius Dailidonis. 

Klausimas. Visi PAV skaičiavimai ir gauti rezultatai visiškai priklauso nuo patiektų išeities 

duomenų ir jų patikimumo. Kas matė PAV prieduose pateiktus triukšmo šaltinių triukšmo lygį įrodančių 

dokumentų fragmentų kopijas, galėjo įsitikinti, kad tai nėra pilnaverčiai juridinę galią turintys 

dokumentai, nes tik vienas jų yra išsamus ir patvirtintas parašu. Deja, bet taršos šaltinių taršos įrodančių 

dokumentų prieduose nėra. Tad kuo remiantis buvo atlikti taršos skaičiavimai? 

Atsakymas. Patvirtiname, kad rengiant PAV ataskaitą triukšmo skaičiavimai atlikti remiantis 

triukšmo lygį patvirtinančiais dokumentais. PAV ataskaitoje yra pateikti triukšmo lygį įrodančių 

dokumentų fragmentai ir kopijos, tačiau ne pilni dokumentai, nes tai yra konfidenciali informacija ir 

viso dokumento pateikti negalime.  

Andrius Stasiukynas papildė atsakymą, kad skruberiai malimo patalpoje orą išvalys iki 95 proc., 

o technologinėje linijoje iki 98 proc.. 

 

Ruta. 

Klausimas. Dirbu gretimoje įmonėje. Kaip žinia darbo sąlygas nėra labai patenkinamos: didelis 

triukšmas, dulkių kalnai, trumpos privalomos pertraukos. Ar tikrai jūsų įmonėje sąlygos bus geros? 

Atsakymas. Andrius Stasiukynas atsakė, kad pas mus tikrai nebus triukšmo, nes visa įranga, 

kurią pirksime ir montuosime atitinka griežčiausias normas, juose yra numatyti papildomi garso 

izoliavimai. Dulkių negali būti, nes tai švarus ir reikalaujantis švaros gamybos procesas. Pertraukos bus 

tokios, kokias numato darbo kodeksas. Manau, kad darbo sąlygos bus pačios aukščiausios kokybės, 

kokias tik galime užtikrinti. 

 

Dr. Donatas Zmuidinavičius. 

Klausimas. Reagentų, granito ir žmonių pristatymas. Prašome pateikti schemas, kuriomis 

gatvėmis bus transportuojami reagentai. Prašome pateikti avarijų likvidavimo planą – reagentams 

transportuojant išsiliejus (atsižvelgiant kad yra Gulbynės draustinis, pensionatas, gyvenamieji namai, 

darbo vietas). Prašome pateikti schemas kaip bus laviruojama prie gamyklos, laukiama savo eilės 

pakrauti ir išsikrauti ir t.t. (kažkas panašaus turi būti įrengta kaip prie Alitos gamyklos). Prašome pateikti 

darbuotojų automobilių statymo schemą, bei viešuoju transportu atvykimo schemą. 
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Atsakymas. Padėkota už klausimus ir kadangi klausėjas juos pateikė ir el. paštu, nurodyta, kad 

atsakymai į užduotus klausimus bus pateikti raštu. 

  

Valerijus Vencius. 

Komentaras. „Keista, jog pristatyme nematyti kolegų, apart Valės, Vilijos ir Šarūno, t.y. kitų 

tarybos narių. :( Mero taip pat nėra...o juk galima rizika po gaisro ir žmonių reakcijos turėtų būti 

vertinama jautriau.“ 

 

Kadangi daugiau klausimų negauta, buvo padėkota už dėmesį ir poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos pristatymas užbaigtas. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas: Nerijus Dilba 

 

Posėdžio sekretorius: Kornelijus Klinga   

 

Protokolo surašymo data: 2020 m. birželio 12 d. 

 

 

PRIEDAI: 

1. Dalyvių sąrašas, 2 lapai. 

2. Susirašinėjimo išklotinė, 3 lapai. 
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2020 m. birželio 08 d. nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu rengtos UAB „MS 
LT01“ planuojamos ūkinės veiklos - iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo 

veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymo,  
DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 
Nuotoliniu būdu rengiama vaizdo transliacija, pasiekiama per nuorodą 

https://pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01 
 

Nr. Vardas, 
pavardė 

Adresas arba 
įmonės, 

organizacijos 
pavadinimas 

El. p. adresas Prisijungimo 
laikas 

Atsijungimo 
laikas 

1. Kornelijus 
Klinga 

UAB 
„Aplinkos 
vadyba“ 

kornelijus@aplinkosvadyba.lt 2020-06-08 
16:35 

2020-06-08 
18:33 

2. Nerijus Dilba 
UAB 

„Aplinkos 
vadyba“ 

info@aplinkosvadyba.lt 2020-06-08 
16:57 

2020-06-08 
18:33 

3. Andrius 
Stasiukynas 

UAB „MS 
LT01“ andrius@mslt01.lt 2020-06-08 

16:52 
2020-06-08 

18:33 

4. Ieva Budraitė - ieva.budraite@gmail.com 2020-06-08 
16:55 

2020-06-08 
18:33 

5. Dr. Donatas 
Zmuidinavicius - donatas.zmuidinavicius@cantab.net 2020-06-08 

17:00 
2020-06-08 

18:31 

6. MindaugasM - mindaugas@mkmgroup.lt 2020-06-08 
16:57 

2020-06-08 
17:12 

7. Mindaugas - mindaugas.matazinskas@alytus.lt 2020-06-08 
17:20 

2020-06-08 
18:33 

8. Neringa - neringa.rinkeviciute@alytus.lt 2020-06-08 
17:00 

2020-06-08 
18:33 

9. saras - info@triusiai.lt 2020-06-08 
17:14 

2020-06-08 
18:33 

10. Alytausgidas.lt - redakcija@alytausgidas.lt 2020-06-08 
17:06 

2020-06-08 
18:33 

11. Gintare - gintare.rm@gmail.com 2020-06-08 
17:43 

2020-06-08 
17:46 

12. Darius - darius.meskaitis@gmail.com 2020-06-08 
18:01 

2020-06-08 
18:12 

13. Vilija - vilija.rama@gmail.com 2020-06-08 
16:53 

2020-06-08 
18:33 

14. Alma - alma@ana.lt 2020-06-08 
17:05 

2020-06-08 
18:04 

15. Nerijus Cesiulis - nerijus.cesiulis@alytus.lt 2020-06-08 
16:25 

2020-06-08 
18:23 

16. Audrius 
Dailidonis - alytus@liberalusajudis.lt 2020-06-08 

16:55 
2020-06-08 

18:27 

17. Nai nai - nainai.nunu@gmail.com 2020-06-08 
17:57 

2020-06-08 
18:27 

18. Fm99 - fm99@fm99.lt 2020-06-08 
17:44 

2020-06-08 
18:33 
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19. Alytaus miesto 
savivaldybė - irt@alytus.lt 2020-06-08 

16:06 
2020-06-08 

18:33 

20. Dovilė 
Stankevičiūtė - stankeviciute.dovil@gmail.com 2020-06-08 

16:12 
2020-06-08 

18:33 

21. Ruta - daisy6girl@yahoo.com 2020-06-08 
15:39 

2020-06-08 
18:33 

22. liudas - liudas@fm99.lt 2020-06-08 
17:13 

2020-06-08 
18:33 

23. Valerijus 
Vencius - valius.vencius@gmail.com 2020-06-08 

16:56 
2020-06-08 

18:33 

24. Arturas - arturas@paliutis.lt 2020-06-08 
17:40 

2020-06-08 
18:33 

25. Tomas 
Juodeikis - tomas.juodeikis@cerka.lt 2020-06-08 

16:25 
2020-06-08 

18:33 

26. Valė Gibienė - v.gibiene@gmail.com 2020-06-08 
17:00 

2020-06-08 
18:33 

27. Romas 
Jankauskas - romas.jankauskas@alytus.lt 2020-06-08 

17:04 
2020-06-08 

18:33 

28. Aldona - alodona@alytusplius.lt 2020-06-08 
16:40 

2020-06-08 
18:33 

29. Gintare UAB 
"Haltex" - gintare@haltex.eu 2020-06-08 

16:48 
2020-06-08 

18:33 

30. AlytausgidasLT - info@alytausgidas.lt 2020-06-08 
18:24 

2020-06-08 
18:33 
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2020 m. birželio 08 d. nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu rengtos UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos - iškastinės 
mineralinės uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo pristatymo dalyvių 

tekstinių susirašinėjimo žinučių išklotinė 
 

 
Laikas Dalyvis Žinutė 

17:00:45 Tomas Juodeikis Girdim 
17:00:46 Andrius Stasiukynas Sveiki 
17:00:49 Ieva Budraitė Girdim 
17:00:50 Gintare UAB "Haltex" Girdime 
17:00:51 Vilija Taip 
17:00:54 Audrius Dailidonis Laba diena. Taip 

17:00:57 Alytaus miesto 
savivaldybė girdim, matom 

17:10:47 Alytausgidas.lt Sveiki, šiandienos pristatyme pateikiamą medžiagą (Word ar kitu tekstiniu formatu) prašytume per 
šiandieną atsiųsti el. p. adresu redakcija@alytausgidas.lt. Iš anksto dėkojame 

17:41:20 Nerijus Cesiulis Laba diena Sarunas Klegeris mero pavaduotojas noreciau pasisakyti 
17:41:26 Valerijus Vencius Norėsiu užduoti klausimą…. 
17:41:50 Valė Gibienė Kadangi uolienos bus malamos malūnais, ar buvo vertintos vibracijos poveikis? 
17:41:51 Ieva Budraitė Kodėl ataskaitoje nebuvo vertinta alternatyvi teritorija? 

17:41:51 Vilija 
Ornitologinis draustinis Gulbynė neįtrauktas į vertinimą? Kavinė „Šefo bufetas“ irgi? Tam pačiam 

pastate nevertinta? 

17:45:25 Romas Jankauskas 
Kodėl triukšmo lygis vertinamas keturių metrų aukštyje? Negi kas nors tokiame aukštyje 
vaikšto? Gal poveikis labiausiai jaučiamas ant žemės pusantro metro aukštyje? 

17:45:50 Vilija 
Objektas įvardijamas kaip nepavojingas, jokių ekstremalios situacijos planų nereikia – 

turėjome analogišką situaciją „Ekologistikoje“ – ar tikrai neplanuojate rimčiau įvertinti situacijos ir 
apsvarstyti tokius variantus? 

17:48:24 Alytaus miesto 
savivaldybė Noriu uzduoti klausima. 

17:48:56 Ieva Budraitė Norėčiau užduoti klausimą. 

17:51:49 Tomas Juodeikis 
Kodėl veikla priskiriama ne 20.1 EVRK grupei, o 20.5? Ar veiklą priskiriant 20.5 EVRK 

grupei, buvo nagrinėjamos pačios grupės klasės ir jų aprašymai? 
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Laikas Dalyvis Žinutė 

 

17:55:37 Valė Gibienė 
Ar teisingai suprantu, jei sieros rūgštis bus neutralizuojama šarmais (gesintomis kalkėmis), 

susidarys kalcio sulfatas. Kur jis bus saugomas ar kaip realizuojamas, nes šiuo metu Kėdainiuose 
kalnai kalcio sulfato? 

17:56:34 Valerijus Vencius 
Klausimas p. Andriui. Tai vis dėlto, kokia ta unikali technologija, kas jos autoriai, kurios 

nenaudoja net kaimynai ar patys vokiečiai. Juk uolienos atvežimas į  Lt yra ne pigu. 

17:57:05 Alytaus miesto 
savivaldybė 

Ar buvote atvažiavę pasižiūrėti pastato, įvertinti jo konstrukcijos ir paskirties? Jei nežinote, 
kokios įmonės pastate jau veikia, kyla įvairių minčių. 

17:57:09 Nerijus Cesiulis Noriu uzduodi klausima 

18:01:43 Ieva Budraitė 
Noriu pasiteirauti dėl gamybinių nuotekų. PAV teigiama, kad jos nesusidarys, nes vanduo 

bus naudojamas uždaru ciklu. Kaip taip gali būti? Ar neliks jokių vandens/nuotekų likučių? Ar 
nekyla rizika dėl nuotekų dumblo užterštumo sunkiaisiais metalais? 

18:04:44 Valerijus Vencius Yra ir mano. 

18:05:35 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius Noreciau kaip ekspertas ir chemijos mokslu daktaras uzduoti daug klausimu 

18:07:52 Nerijus Cesiulis Kokiai sumai ruošiamasi apdrausti įmonės civilinę atsakomybę galimos avarijos atveju 
18:08:36 Nerijus Cesiulis Galimas žalingų pasekmių kompensavimas? 

18:11:19 Valerijus Vencius 

Ar jums žinoma, kad po Peticija-reikalavimu yra pasirašę arti 2000 alytiškių, ji yra išsiųsta 
į Aplinkos ministeriją, AMS, AAA, PGT ir NVSC. Tai yra reakcija aplinkinių gyventojų ir šalia 
dirbančių įmonių darbuotojų nuogąstavimai. Kodėl įmonės kaimynės apie planus sužinojo tik iš 

žiniasklaidos? 

18:12:43 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius Nea ne rastu 

18:12:57 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius Reikalauju video 

18:13:06 Audrius Dailidonis 

Visi PAV skaičiavimai ir gauti rezultatai visiškai priklauso nuo patiektų išeities duomenų ir 
jų patikimumo. Kas matė PAV prieduose pateiktus triukšmo šaltinių triukšmo lygį įrodančių 

dokumentų fragmentų kopijas, galėjo įsitikinti, kad tai nėra pilnaverčiai juridinę galią turintys 
dokumentai, nes tik vienas jų yra išsamus ir patvirtintas parašu. Deja, bet taršos šaltinių taršos 

įrodančių dokumentų prieduose nėra. Tad kuo remiantis buvo atlikti taršos skaičiavimai? 
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Laikas Dalyvis Žinutė 

18:17:54 Audrius Dailidonis O dėl taršos dokumentų neatsakėte 

18:19:22 Ruta 
Dirbu gretimoje įmonėje. Kaip žinia darbo sąlygas nėra labai patenkinamos: didelis 

triukšmas, dulkių kalnai, trumpos privalomos pertraukos. Ar tikrai jūsų įmonėje sąlygos bus geros? 

18:19:23 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius Audio yra uztikrintas 

18:20:56 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius prisijungiau per kompiuteri 

18:22:29 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius nesigirdi 

18:22:32 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius kazkodel 

18:22:40 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius as girdziu bet manes ne 

18:22:56 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius nea 

18:23:02 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius tam ir yra viesas svarstymas 

18:23:46 Dr. Donatas 
Zmuidinavičius 

Reagentų, granito ir žmonių pristatymas. Prašome pateikti schemas, kuriomis gatvėmis bus 
transportuojami reagentai. Prašome pateikti avarijų likvidavimo planą – reagentams transportuojant 
išsiliejus (atsižvelgiant kad yra Gulbynės draustinis, pensionatas, gyvenamieji namai, darbo vietas). 

Prašome pateikti schemas kaip bus laviruojama prie gamyklos, laukiama savo eilės pakrauti ir 
išsikrauti ir t.t. (kažkas panašaus turi būti įrengta kaip prie Alitos gamyklos). Prašome pateikti 

darbuotojų automobilių statymo schemą, bei viešuoju transportu atvykimo schemą. 

18:31:54 Valerijus Vencius 
Keista, jog pristatyme nematyti kolegų, apart Valės, Vilijos ir Šarūno, t.y. kitų tarybos 

narių. :( Mero taip pat nėra...o juk galima rizika po gaisro ir žmonių reakcijos turėtų būti vertinama 
jautriau. 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482, 
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 

 

UAB „Transta“  2020-07- Nr. (6)-1.7- 

uabtransta@gmail.com Į 2020-07-28 Nr. 20/07/1 

 

 

 

 

DĖL MONITORINGO GRĘŽINIŲ IŠSIDĖSTYMO 
 

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) susipažino su UAB 

„Transta“ 2020 liepos 28 d Nr. 20/07/01 prašymu.  

Tarnybos Hidrogeologijos skyriaus darbuotojai 2019 m lapkričio 7 d. nustatė veikiančių 

požeminio vandens monitoringo gręžinių Alytaus m., Pramonės g. 1A teritorijoje išsidėstymą. 

Tarnyba patvirtina, kad požeminio vandens monitoringo gręžinys Nr. 29225 nėra įrengtas šiuo adresu 

esančiame pastate. Jo ir kitų monitoringo gręžinių išsidėstymas pateiktas priede.  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, 

pavaduojanti direktorių 

 

  

Jolanta Čyžienė 

 

 

 

 

PRIDEDAMA.  

1 pav. Požeminio vandens monitoringo gręžinių išsidėstymas Alytaus m., Pramonės g. 1A 

teritorijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petras Pūtys, tel. (8 5) 2139051, el.p. petras.putys@lgt.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas 
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1 pav. Požeminio vandens monitoringo gręžinių išsidėstymas Alytaus m., Pramonės g. 1A teritorijoje 

(Viršuje nurodytas numeris LGT duomenų bazėje, apačioje – vietinis gręžinio numeris). 
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1 

 

 
SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL  

UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖ VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO 
VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE 

IR JOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REGISTRACIJA 
 

 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymo 

gavimo diena 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymo 

teikimo diena 

Suinteresuotos visuomenės duomenys 
(fizinio asmens vardas, pavardė, 

juridinio asmens pavadinimas, adresas, 
telefono numeris, el. pašto adresas) 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymai 

1 2 3 4 5 

Dėl PAV programos 

1. Pasiūlymų nebuvo pateikta. 

Dėl PAV ataskaitos 

1. 2020-05-28 2020-05-28 

Lietuvos žaliųjų partija, 
Šermukšnių g. 6A, LT – 01106 Vilnius, 

Tel. (85) 213 13 53, 
el.p. administracija@lzp.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 1. 

2. 2020-06-02 2020-06-02 

UAB „Aliejita“ 
Pramonės g. 1, 62175 Alytus 

Tel. +37068710017, 
el.p.  genovaitejj@gmail.com, 

kaikaryte@siauresvilkas.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 2. 

3. 2020-06-04 2020-06-04 
LR Liberalų sąjūdžio Alytaus miesto 

skyrius 
El.p. alytus@liberalusajudis.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 3. 

4. 2020-06-04 2020-06-04 

Suinteresuotos verslo įmonės 
UAB „Haltex“ 

Pramonės g. 1, 62175 Alytus 
Tel. +370 315 78614, 
el.p.  info@haltex.eu, 

gintare@haltex.eu 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 4. 

5. 2020-06-05 2020-06-05 
Dainora Puvačiauskienė 

Putinų g. 12, Miklusėnų k., Alytaus r. 
el.p.   puvaciauske@gmail.com 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 5. 

6. 2020-06-05 2020-06-05 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“ 
Pramonės g. 1A, LT-62175 Alytus 

Tel. +370 315 77802, 
el.p.  accounting@jakobsenhome.com 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 6. 

7. 2020-06-05 2020-06-05 

Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, 

Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
Tel. (8 315) 55 111 
el.p. info@alytus.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 7. 

8. 2020-06-08 2020-06-08 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“ 
Pramonės g. 1A, LT-62175 Alytus 

Tel. +370 315 77802, 
el.p.  accounting@jakobsenhome.com 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 8. 
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2 

 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymo 

gavimo diena 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymo 

teikimo diena 

Suinteresuotos visuomenės duomenys 
(fizinio asmens vardas, pavardė, 

juridinio asmens pavadinimas, adresas, 
telefono numeris, el. pašto adresas) 

Suinteresuotos 
visuomenės 
pasiūlymai 

1 2 3 4 5 

9. 2020-06-08 2020-06-08 

Suinteresuotos verslo įmonės 
UAB „Haltex“ 

Pramonės g. 1, 62175 Alytus 
Tel. +370 315 78614, 
el.p.  info@haltex.eu, 

gintare@haltex.eu 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 9. 

10. 2020-06-08 2020-06-08 

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir 
sporto centras 

Pramonės g. 9, 62175 Alytus 
Tel. 864629775, 

el.p.  amrc.administracija@zebra.lt, 
info@amrc.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 10. 

11. 2020-06-08 2020-06-08 

Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, 

Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
Tel. (8 315) 55 111 
el.p. info@alytus.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 11. 

12. 2020-06-08 2020-06-08 

Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, 

Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
Tel. (8 315) 55 111 
el.p. info@alytus.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 12. 

13. 2020-06-08 2020-06-08 
Donatas Žmuidinavičius 

El.p.   
donatas.zmuidinavicius@cantab.net 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 13. 

14. 2020-06-08 2020-06-08 

Lietuvos žaliųjų partija 
Šermukšnių g. 6A, LT – 01106 Vilnius 

Tel. +370-698-11916, 
el.p.   administracija@lzp.lt 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 14. 

15. 2020-06-16 2020-06-08 

Gyventojų peticija 
Pareiškėja Antanina Snarskienė 

Jonyno g. 21-33, Alytus 
Tel. +37068623712, 

el. p. antaninamil@gmail.com 

Pasiūlymai pateikti 
registracijos formos 

priede Nr. 15. 

 
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus užregistravo 
 
Nerijus Dilba, UAB „Aplinkos vadyba“ direktorius, +370 61322747,                                     , 2020-08-27 

(vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., parašas, data) 
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Lietuvos žaliųjų partija,  juridinio asmens kodas 302626187 

Šermukšnių g. 6A, LT – 01106 Vilnius 

administracija@lzp.lt, (85) 213 13 53 

www.lzp.lt 

 

 
UAB „Aplinkos vadyba“, siunčiama adresu info@aplinkosvadyba.lt  

UAB „MS LT01“, siunčiama adresu UABMSLT01@gmail.com 

Kopija:  

Alytaus miesto savivaldybės administracijai, siunčiama adresu info@alytus.lt 

 

 

 

2020 m. gegužės 28 d. 

 

 
KREIPIMASIS DĖL IŠKASTINIŲ MINERALINIŲ UOLIENŲ PERDIRBIMO VEIKLOS 

PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE VIEŠO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

PRISTATYMO ORGANIZAVIMO 

 

 

Atsižvelgiant į tai, jog 2020 m. gegužės 27 d. Vyriausybės nutarimu
1
 priimtos karantino švelinimo 

priemonės, leidžiančios nuo birželio 1 d. renginiuose uždarose erdvėse dalyvauti iki 100 žiūrovų, kai 

tarp jų užtikrinamas 2 metrų atstumas (išskyrus šeimos narius), prašome š.m. birželio 8 d. numatytą 

viešą Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos Alytaus Pramonės gatvėje 1 poveikio 

aplinkai ataskaitos pristatymą organizuoti ne nuotoliniu būdu, o gyvai, kaip galima plačiau 

informuojant gyventojus ir suinteresuotas grupes apie pristatymo vietą ir laiką. Tokiu būdu būtų 

užtikrintas didesnis skaidrumas pristant ataskaitą bei didesnės galimybės gyventojams išsakyti savo 

pastabas bei užduoti klausimus dėl planuojamos ūkinės veiklos Alytaus mieste. 

 

 

Remigijus Lapinskas 

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas 

                                                 
1
 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL 

KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO <https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/e2edc330a01d11ea9515f752ff221ec9>  
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PŪV IŠKASTINIŲ MINERALINIŲ UOLIENŲ PAV ATASKAITOS ANALIZĖ 

KLAUSIMAI IR PASIŪLYMAI 

2020.06.04, Alytus 

 

Susipažinus su PAV ataskaita turime klausimų ir teikiame pasiūlymus. 

1. Pastato, kuriame numatoma vykdyti planuojama ūkinė veikla (PŪV), konstrukcijų atitikimo, 

atsparumo numatomai vykdyti veiklai ekspertinė analizė nebuvo atlikta. Pastatas pabaigtas 

statyti 1969 metais ir ilgus metus buvo eksploatuojamas. Jame buvo vykdoma lengvosios 

pramonės gamybinė veikla. Pastato fizinis nusidėvėjimas – 59%. Numatoma nauja 

gamybinė veikla yra priskiriama sunkiosios chemijos pramonei. Pastate planuojama 

apdirbti mineralinė uoliena, ją smulkinant malimo būdu, sijojant bei apdirbant kitais 

būdais. Pastate bus naudojami sunkūs įrengimai, bus vibracijos. Siūlome atlikti pastato 

konstrukcijų būklės ir atitikimo planuojamai veiklai ekspertinę analizę. 

2. 1.2 dalyje teigiama, kad PŪV vizualiai neturės įtakos esamam kraštovaizdžiui, neturės 

ilgalaikių estetinių, rekreacinių ar vizualinių pokyčių. Manome, kad iš gamyklos kaminų 

kylantys dūmai, garai tikrai sudarys vizualinių pokyčių ir Alytaus miestas, kuris pristatomas 

kaip švarus, žalias ir ekologiškas, to pasekmėje įgaus neigiamų asociacijų. Todėl šioje 

vietoje siūlome pataisyti netikslius teiginius. 

3. PAV teigiama, kad siekiant mažinti taršą „bus siekiama naudoti aukštesnio grynumo 

žaliavą“. Jei tarša priklauso nuo žaliavos kokybės, siūlome konkrečiai  nurodyti iš kokios 

kokybės žaliavos bus gaminama produkcija ir taršos skaičiavimuose naudoti pateiktus 

duomenis.  

4. PAV paminėta, kad „išmetamų į orą teršalų mažinimui bus naudojami valymo įrenginiai“. 

Tačiau nieko nėra apie tai kokie oro teršalų valymo įrenginiai bus naudojami ir kokiu 

dydžiu jie sumažins oro taršą. Siūlome patikslinti šią informaciją.  

5. Teigiama, kad į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš 29 stacionarių aplinkos oro taršos 

šaltinių, kurie veiks 340 parų metuose, tai yra beveik visus metus. 

 
Tačiau PAV nėra paminėta apie dokumentus, kurie pagrįstų kiek teršalų į orą išmeta 

kiekvienas iš minėtų oro taršos šaltinių (įrengimai ir kiti). Kokiais pradiniais oro taršos 

šaltinių taršos duomenimis buvo remtasi, atliekant vieną pagrindinių PAV rodiklių – 

aplinkos oro taršos, skaičiavimus? 

 

6. Skaičiuojant mobilius oro taršos šaltinius, įvertinti trys įmonės dujiniai autokrautuvai, 

tačiau nebuvo įvertinta žaliavas pristatančio ir produkciją bei atliekas išvežančių 

sunkvežimių skleidžiama oro tarša. Tai tiesiogiai susiję su PŪV. Atvykstančio sunkiojo 

 296



transporto numatoma net 55 vienetai per dieną. Todėl manome, kad būtina tai įvertinti ir 

siūlome tai atlikti. 

7. Vertinant gamybos įrengimų skleidžiamo triukšmo lygį, paminėta apie 350 triukšmo šaltinių 

įmonėje. Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atliekami pagal duomenis, iš PAV priede 

„Triukšmo lygį įrodantys dokumentai“ pateiktas dokumentų, su PŪV įrengimų 

charakteristikomis, kopijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pateikti triukšmo lygį įrodantys 

dokumentai yra nekokybiški. Didžioji dalis dokumentų - tai nėra originalių dokumentų 

pilnavertės kopijos, bet neaiškios iškarpos. Informacija pateikta dalinai lietuviškai, dalinai 

užsienio kalbomis. Tik vieno įrenginio dokumentas patvirtintas įmonės spaudu ir atsakingo 

darbuotojo parašu. Kadangi triukšmo lygio skaičiavimai yra vieni pagrindinių ir esminių PAV 

rodiklių, siūlome iš užsakovų pareikalauti kokybiškų triukšmo lygį įrodančių dokumentų 

kopijų, patvirtintų atsakingų darbuotojų parašais. 

8. Žemiau iš PAV pateiktoje lentelėje matome, kad triukšmo lygis dieną yra, o naktį jis lygus 0. 

Prašome paaiškinti ar naktį nebus jokio triukšmo jei gamyba bus vykdoma ištisą parą? 

Tuo tarpu kitoje lentelėje triukšmo lygis ties rekomenduojamos sanitarinės zonos ribomis 

yra ir dieną, ir naktį.  

 
9. Išvadoje apie PŪV generuojamą triukšmą, ūkinės veiklos ir transporto triukšmas 

nesumuojamas ir vertinamas atskirai. Manome, kad čia turi būti vertinamas suminis 

ūkinės veiklos ir transporto triukšmo lygis. 

10. Planuojama įmonė neturi numačiusi savo automobilių stovėjimo aikštelės nei lengvajam, 

nei sunkiajam transportui. Numatoma, kad į įmonę kasdien atvyks 43 personalo lengvieji 

automobiliai ir 55 sunkiosios transporto priemonės. Planuojama, kad visas atvykstantis 

transportas bus statomas kažkur aplinkinėje teritorijoje pagal esamą infrastruktūrą. Ar yra 

atlikta minimos esamos infrastruktūros analizė dėl galimybių ja naudotis transporto 

priemonių stovėjimui? Turi būti numatytos pakankamo dydžio transporto stovėjimo 

aikštelės. 

11. Normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (SAZ) iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo 

veiklai yra numatyta 300 metrų. Tačiau šioje PAV ji sumažinta iki 0 metrų ir ribojasi tik su 

gamybinio pastato sienomis (rampa). Prašau paaiškinti:  kuo remiantis SAZ buvo taip 

reikšmingai sumažinta nuo 300m iki 0m? 
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12.  Vienas iš gamybos šalutinių produktų yra įvardijamas silicio dioksido dulkės, kurios yra 

kenksmingos žmonių sveikatai ir gali sukelti plaučių vėžį. Todėl siūlome atidžiau išnagrinėti 

kiek silicio dioksido išsiskirs į darbo aplinką bei į šalia pastato esančias teritorijas aplink 

PŪV gamybos pastatą ir ar tai nesukels pavojaus žmonių sveikatai? 

13. Teigiama, kad gamybos tikslams per metus bus sunaudojama beveik 88 tūkst.m3 vandens, 

tačiau nenumatyti jokie šio vandens valymo įrengimai. Teigiama, kad gamybos nuotekos 

nesusidarys. Kaip PŪV metu bus absorbuojama 88 tūkst.kūb.metrų vandens? 

14. Šiame PAV nėra atlikta poveikio aplinkai analizė, tuo atveju, jei įvyktų ekstremali situacija. 

Turima omenyje, kokia gali būti padaryta žala gamtai ir žmonėms avarijos ar gaisro atveju. 

Įmonėje bus laikomi dideli kiekiai cheminių medžiagų. Keletas jų: sieros rūgšties vienu metu 

bus laikoma 1,5 milijonai kilogramų; vandenilio peroksidas 200 tūkst.kilogramų; Magnio 

hidroksidas 2 milijonai kg; Azoto rūgštis (gaisrą padidinti galinti medžiaga) 2000kg ir kitos. 

Įvykus avarijai ir susimaišius minėtoms medžiagomis, gali įvykti nekontroliuojamos 

cheminės reakcijos su labai neigiamu poveikiu aplinkai, žmonėms. Manome, kad į PAV 

turėtų būti įtraukta ir poveikio aplinkai ir to poveikio mažinimo priemonių, prie galimos 

ekstremalios situacijos, analizė. 

15. Planuojamai ūkinei veiklai nėra svarstomos kitos alternatyvios vietos. Nagrinėjama vieta, 

mūsų manymu yra netinkama, kadangi sunkiosios chemijos pramonės gamyba numatoma 

vykdyti pastate, kuris yra tik 160 metrų nutolęs nuo artimiausio daugiabučio, 130 metrų 

nuo Kultūros ir komunikacijos centro, 400 metrų nuo artimiausio daugiabučių kvartalo, 500 

metrų nuo vaikų lopšelio-darželio ir ribojasi su kitomis gamybos įmonėmis, kuriose dirba 

šimtai žmonių.  Siūlome svarstyti alternatyvią vietą ne arčiau kaip 2km nuo miesto 

gyvenamųjų rajonų ribos. 

 

Pagarbiai, 

 

LR Liberalų sąjūdžio Alytaus miesto skyrius 
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Dainora Puvačiauskienė 

Putinų g. 12, Miklusėnų k., Alytaus r., tel. 8 611 58816 

 

UAB „Aplinkos vadyba“ 

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 

 

Teikiu pastabas dėl parengtos UAB MS LT 01 planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) –

iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos (toliau –Ataskaita): 

1. Ataskaitos 1.2. skyriuje vertinant PŪV gretimybes nevertintas tame pačiame pastate 

Pramonės 1 esanti maitinimo įstaiga –Šefo bufetas. Nors pastatas nėra visuomeninės 

paskirties, tačiau  dėl vykdomos maitinimo  veiklos , minėta įstaiga turėtų būti įvardinama 

gretimybėse ir vertinamas galimas PŪV poveikis. 

2. Nepateikta informacija apie rezervuarų tinkamumą tolimesnei eksploatacijai. Šie rezervuarai 

įrengti veikiant  Alytaus medvilnės kombinatui ( vėliau -AB „Alytaus tekstilė“ ), tačiau 

nepateikta informacija apie jų būklę, ar atliktas  įvertinimas dėl tolimesnės jų eksploatacijos, 

galbūt jų negalima eksploatuoti. Toks scenarijus Ataskaitoje nevertintas. 

3. Nepateikta informacija apie PŪV atitikimą Alytaus miesto šilumos tiekimo specialiajam 

planui.  

4. Pagal Ataskaitos 30 psl. pateiktą informaciją  mineralinės uolienos –granito 25 procentus 

sudaro Mg, Si, Fe, Ca, Al. Dar šiek tiek Mn, Cr, Ni ( pagal aprašymą galima suprasti, kad 

mažiau negu 1 procentą), tačiau nenurodyta, kas sudaro likusius 75 procentus. Kuo likusi 

sudedamoji dalis virsta vykstant gamybai? 

5. Aprašant technologiją Ataskaitos 31 psl. neaišku, kokiu būdu bus vykdoma mineralinės 

medžiagos filtravimas, kuriame smulkinimo proceso etape naudojamas vanduo? 

6.  Aprašant gamybą, nepateikiamos vyksiančių cheminių procesų cheminės lygtys, pagal 

kurias galima būtų vertinti reaguojančias medžiagas ir susidarančius produktus. Pagal 

pateiktą aprašymą, technologija neturi analogų, todėl informacija turėtų būti pateikta taip, 

kad ją galima būtų vertinti nors pagal vykstančius cheminius procesus. 

7. Pagal pateiktą technologinį aprašymą neaišku, kuriuose gamybos etapuose naudojamos 

medžiagos: azoto rūgštis, vandenilio peroksidas, natrio karbonatas, kalkės? 

8. Ataskaitoje teikiama skirtinga informacija apie transporto srautą, kuris pristatys žaliavas. 

9. Pagal pateiktą Ataskaitoje informaciją neaišku, kaip išsiliejusius surinktus skysčius planuoja 

toliau naudoti technologiniame procese? Kaip jie bus surenkami: kiekvienas į skirtingas 

talpas, ar visi į vieną bendrą? Jei į vieną bendrą- kaip bus atskiriami? 

10. Nepateikta informacija, kam bus naudojama dujinių katilų pagaminta šiluma? 
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11. Nevertinti žaliavas, pagalbines medžiagas atvešiančio ir produkciją išvešiančio 

autotransporto išmetami teršalai. Šis autotransportas taip pat susijęs su PŪV. 

12. Ataskaitoje nevertinta taršą kvapais,  tačiau vadovaujantis Valstybinės visuomenės sveikatos 

priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu VGTU parengtų „Kvapų 

valdymo metodinėmis rekomendacijų“ 1.2. lentele,  kvapo slenkstį turi azoto rūgštis bei 

azoto dioksidas. 

Kadangi neturiu galimybės atspausdinti ir pateikti nuskenuotas bei pasirašytas pastabas, siunčiu 

nepasirašytą raštą. Prašome įvertinti teikiamas pastabas. 

 

Pagarbiai, Dainora Puvačiauskienė  
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         Suinteresuotų verslo įmonių klausimai PAV ataskaitos rengėjams  

        2020/ 06/ 08 
 
 

1. Suinteresuotos, greta projektuojamo objekto dirbančios verslo įmonės ir  miesto 
visuomenė  negali pasidomėti, palyginti būsimos veiklos ir jos poveikio su kitomis jau 
dirbančiomis gamyklomis, kurios naudoja tokį pat apdirbimo būdą. Deklaruojama, kad 
bus dirbama pagal naują unikalią technologiją, tačiau neįvardinama, kokia.   
Kas tą naują technologiją testavo ir/ar  aprobavo aplinkosaugos požiūriu ir 
prisiims atsakomybę? Ar sprendimas patentuotas?  Kyla klausimas ar  300  
metrų saz. yra pakankama ?.  

2. Į galimai būsimos taršios įmonės sanitarinę apsaugos zoną patenka gretimų įmonių 
administraciniai ir gamybiniai pastatai: UAB Haltex, UAB „Šventė Jums“ maitinimo 
įstaigos, UAB Jacobsen Home CO, AB „Snaigė“ , AB „Energijos skirstymo operatorius“, 
UAB „Alsaflex“, AB „Grinduva“  ir daug kitų smulkių įmonių ofisai. Galimai būsimos 
gamyklos gamybinės patalpos, o tiksliau rūsiai, driekiasi po kitų įmonių patalpomis.  
Kaip ir kas užtikrins, kad minimuose rūsiuose nebus vykdoma tarši gamyba 
ir  jos poveikis neįtakos kitų įmonių darbuotojų darbo sąlygų? Kodėl  PAV 
nevertinama  numatomos veiklos faktorių ir potencialios taršos įtaka 
aplinkiniuose pastatuose dirbantiems darbuotojams?  

3. Kodėl PAV ataskaitoje nevertinamos ir nenagrinėtos alternatyvios vietos  

gamyklos įkūrimui? 

4. Gamyklai numatyti pastatai statyti  septintajame  dešimtmetyje. Jų paskirtis - lengvosios 

pramonės gamybai,  o  projekte numatomi sunkiosios chemijos pramonės gamybos 

procesai. Žinant,  kad ne tik šalia bet ir virš numatomos gamyklos veiklą vykdo kitos 

įmonės. Ar pastato konstrukcijos atlaikys tokius veiklos procesus? 

5. Turime labai skaudžią patirtį dėl įvykio greta projektuojamos gamyklos buvusioje 

Ekologistikos“ įmonėje. Manome, kad  PAV ataskaitoje nepakankamai išanalizuotas 

ūkinės veiklos pažeidžiamumas dėl tikėtinų ekstremaliųjų įvykių:  

      cheminių medžiagų,  naudojamų apdirbimo procese, saugus transportavimas į gamyklą,  
      iškrovimas, didelių kiekių sandėliavimas, gretimai esančių įmonių ir gyvenviečių žmonių  
      informavimas, darbuotojų   evakavimas, padarinių šalinimas ir t.t. Kodėl neaprašyti  
      veiksmai avarijos atveju?        
6. Dėl suminio poveikio  su jau vykdoma ūkine veikla - pagal viešai skelbiamas ataskaitas 

matome, kad Aplinkos apsaugos agentūra Dzūkijos regione surenka labai mažai 
duomenų apie oro užterštumą KD-10, KD-2,5, NO2, SO2, CO, CO2 ir kitais teršalais. 
Tai neleidžia suprasti, kokia tarša  Alytaus mieste ir jo apylinkėse yra šiuo metu. Sunku 
suvokti kaip taršos rodikliai pakis, pradėjus veikti naujai sunkiosios pramonės įmonei. 
Be to, PAV vertinime naudojami 2014–2018 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios 
automatinės Lazdijų hidrometeorologinės stoties kasvalandiniai matavimų duomenys. 
Manome, kad jie neatspindi hidrometeorologinės situacijos Alytaus mieste. 
Kodėl ruošiant ataskaitą  nebuvo pasitelkta mobili taršos matavimų stotis, 
siekiant nustatyti užterštumą Pramonės rajone ir kokį poveikį pokyčiai darytų 
Alytaus miestui ir gretimoms Miklusėnų ir kitoms gyvenvietėms?  

7. Nors planuojama gaminti 57000 t. metalurginių miltelių (Nikelio, Chromo ir kt. 
hidroksidų)! Chromo hidroksido sulfatas buvo naudojamas kailių ir odos apdirbimo 
pramonėje ir jo naudojimo, dėl kenksmingumo sveikatai, jau atsisakoma.  Kodėl 
vertinime nėra išskirta sunkiųjų metalų taršos emisija į aplinką? 

8. Manome, kad PAV ataskaitoje nėra tinkamai įvertintas  tikėtinas  sunkiasvorių 
transporto priemonių srauto padidėjimas ir poveikis aplinkai.  

9. Greta planuojamos gamyklos yra Alytaus kultūros centras (Pramonės g. 1B), kur 
sistemingai vyksta kultūriniai renginiai.  Tai ir alytiškių masinių renginių organizavimo vieta, 
su atviru amfiteatru, įrengtu už ES lėšas. tai kultūrinės traukos centras, Miesto visuomenė ir  
įmonių darbuotojai noriai lankosi jame. Kyla  abejonių ar bus įmanomas   tolesnis 
sėkmingas šio kultūros centro  funkcionavimas dėl numatomos gamyklos veiklos 
poveikio? 

 323



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACIJOS FORMOS PRIEDAS NR. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 324



PoveikiovertinimoataskaitosSdalyjeKra5tovaizdisirbiologineivairove8.ldalyje
rasoma, kad pranuojamos [kin"s veikio, teritorijoie n".u trronq ir kurortiniq teritorijq, tadiau v5[
'Ot 

il ."Ai.irriner'r.uU1itu.ij os ir sporto centro veikla nevertinta'

V5[Alytausmedicininesreabilitacijoscentrasyraasmens..sveikatosprieZifrosistaiga,
teikianti palaikomojo gydymo ir sraugos, ;;;rir;, medicinines reabilitacijos ir sporto paslaugos'

Pagalparengt4i5kastiniqmi*rutiniq''otl""qpe'aituitno"iklot'Pramondsg'1'Alytus'
poveikio aplinkai ,ertirrlmo (oliau --peVl utu'ftu]ta 

'pi"""'l'-os. chemines konversijos btdu

gaminamos medziagas, kaip magnio ,urutar, silicio hidroksidai natrio sulfatas, taip pat gamybos

procese bus naudojamos agresyvios aplink ai ir Lmoguu, ,r"it utai chemines medziagos sieros rfgstis'

azoto r., vandenilio peroksidas' --^-^t^,^^n i* ^an.ianrqrns i(kvla realus Davc'
Manome, jog vystant 5i4 veikl4 istaigos. gyventojams ir pacientams iskyla realus pavoJus ne

tik galimos avarijos atveju, bet ir g"-i;;I"de i"aprinr.q patenkant tersalams, bei del didelio srauto

sunkiasvoriq transporto priemoniq t.iiamo triuksmo. I.y["r'guisrui ar kitai techninei avarijai' kurios

metu gali patekti i aplink4.rr.*in., *"dZiagos reiktri .rurl"oti gyvenlojus ir pacientus (apie 110

Zmoniq), nutraukti reabilitacijo, pus*g;. i"uri"*rr*rrit. r.rip uut+ evakuojami fstaigos globotiniai ir

VSl NIVTAUS MEDICININES REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRAS

Viesojijstaiga, yy::f:.?:.ll;,9?],1t^t]llH,i1*X,!i'-33llLl';9;Ti:'*'**@

UAB ,,Aplinkos vadybai" 2020-06-08 SD- 
'168

I }O2O-O' -21 SD-3366 (6'17)

Kopija
Atytaus miesto savivaldybes administracilat

ONT,NTONVTACIJOS PATEIKIMO

pu"i""iui,kokia Zala butq padaryta jq sveikatai'

Irma Maskeliflniene
Direktore
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1 priedas 

 

KLAUSIMAI PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS –  

IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLA, PRAMONĖS G. 

1, ALYTUJE, 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITAI 

 

1. Ar  bus statinio  statybos užbaigimo procedūra, kurios metu būtų galima 

įvertinti  statinio atitiktį  gaisrinę saugą reglamentuojantiems reikalavimams? 

2. Kaip technologiniame procese naudojamos medžiagos  ir pagaminta 

produkcija  gaisro atveju reaguotų su vandeniu ar kitomis gesinimo priemonėmis? 

3. Kaip bus sprendžiamas klausimas dėl pavojingų ir nepavojingų medžiagų 

sandėliavimo saugių atstumų nuo kitų pastatų? 

4. Kokių saugos priemonių bus imtasi, kad apsaugoti požeminius rezervuarus 

nuo gaisro kilimo ir sprogimo? 

5. Pateikti planuojamo panaudoti geriamojo vandens balansą gamybiniam 

procesui (kasdien bus iš miesto centralizuotų vandentiekio tinklų planuojama paimti gamybai 

nuo 259 iki 400 m3 geriamojo vandens, o į nuotekų tinklus planuojama išleisti tik 4 m3 

buitinių nuotekų)? 

6. Kaip dažnai numatoma praplauti naudojamus rezervuarus ir kur bus dedamas 

praplovimo vanduo (numatoma, kad rezervuarai gali būti naudojami cheminių medžiagų 

laikymui, pertekliniam vandeniui rinkti, avarijų, transporto metu išsiliejusių skysčių rinkimui 

ir t.t.)? 

7. Ar bus atliekami stebėjimo tyrimai (monitoringas) kokie teršalai patenka į 

gamybines nuotekas, kaip juos išvalo valymo įrenginiai? Jei taip, kokie konkrečiai teršalai 

bus stebimi? Sutrikus valymo įrenginių veiklai kur bus valomos ar nukreipiamos nuotekos? 

Kokios susidarys atliekos valymo įrenginiuose ir kaip jos bus likviduojamos? 

8. Kur bus dedamas, kaupiamas ir/ar sandėliuojamas po gamybiniuose nuotekų 

valymo įrenginiuose susidarantis dumblas? Kaip bus užtikrinama jo nepatekimas į nuotekų 

tinklus? 

9. Pateikti trumpus aprašymus apie gamybinių nuotekų valymo įrenginių 

technologiją ir juose naudojamas chemines medžiagas? Kokios susidarys atliekos ir kur jos 

bus sandėliuojamos ir saugomos?  

10. Ataskaitos 30 psl. nurodyta, kad „Rūsio patalpose taip pat bus įrengtos 

talpos, kurių paskirtis – surinkti visus pirmame aukšte avarinio išsiliejimo metu išsiliejusius 

skysčius“. Kokio dydžio šios talpos? Ar jos nepersipildys? Ar šie skysčiai nepateks į nuotekų 

tinklus? 

11. Ataskaitos 31 psl. nurodyta, kad „Sumontavus visą trijų magnio sulfato, 

metalurginių miltelių, amorfinio silicio oksido ir kitų medžiagų technologines įrangas padidės 

technologinėje linijoje esančio techninio vandens kiekis. Esant poreikiui, šis vanduo galėtų 

būti laikinai perpumpuojamas į šalia pastato esančius tris požeminius rezervuarus. Prieš 

pradedant juos eksploatuoti, bus atliktas remontas. Dalis šių rezervuarų galės būti naudojami 

laikinam tirpalų saugojimui, esant gamybinių įrengimų remonto ar avarijų metu. Sandėliuose 

bus įrengtos grindys su skysčiams nelaidžia ir jų ardančiajam poveikiui atsparia danga. Taip 

pat bus suformuoti grindų nuolydžiai, kad esant nubėgimui visi skysčiai patektų į įrengiamas 

skysčių surinkimo talpas“. Kur toliau bus panaudojamas perteklinis vanduo iš šių rezervuarų? 

Kur bus likviduojami skysčiai surinkti į surinkimo talpas (patekę nuo grindų ir t.t.)? 

12. Ar vandens garai (surinkti kondensuojant) į technologinius procesus bus 

grąžinami be vandens valymo? 
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13. Ataskaitos 41 psl. nurodyta, kad „Gamybos metu vamzdynuose, mašinose ir 

induose gali kauptis kieti pavojingi junginiai (pvz., Kietas cianidas) ir galiausiai išprovokuoti 

įrangos gedimą ar užsikimšimą. Valymo vietoje sistema leis lengvai valyti ir skalauti įrangą 

uždaroje sistemoje.“ Kaip bus elgiamasi avarijų metu? Kur bus likviduojami vamzdyną 

užkimšę pavojingi junginiai, praplovimo vanduo? Kur bus nukreipiamos ir dedamos gamybos 

metu susidarančios nuotekos avarijos metu (vamzdyno užsikimšimo)? Atsižvelginat į tai, kad 

gamybos proceso metu gali susidaryti cianidai kietos ir skystos būsenos, kurių patekimas į 

nuotekų tinklus gali išvesti iš rikuotės miesto valymo įrenginius, prašome pateikti kur ir kokie 

kiekiai susidarys, o taip pat kaip bus apsaugota nuo jų pateikimo į centralizuotus nuotekų 

tinklus? 

14. Ataskaitos 42 psl. nurodyta, kad „Nuotekų srautai paskirstomi pagal 

nuotekų sudėtį, specifiką ir nukreipiami į specialiuosius valymo įrenginius. Numatomas 

išvalytų (ar atskirtų) nuotekų grąžinimas į gamybos procesą. Cheminių medžiagų laikymo 

patalpose, kurioje vyks cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai. 

Skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu bus surenkami ir 

vėliau panaudojami technologiniame procese“. Ar visos technologijos procesuose 

susidarančios nuotekos bus išvalomos valymo įrenginiuose (ar nebus perteklinių)? 

15. Prašome paaiškinti, kaip bus užtikrinta, kad avarijos metu gamybinės 

užterštos nuotekos nepapuls į pastate esančius paviršinių nuotekų ir pastato drenažo tinklus? 

16.  Pastato gaisro metu išaiškėjo, kad po pastatu ir šalia pastato yra bendri 

paviršinių nuotekų ir pastato drenažo tinklai. Prašome paaiškinti, kaip bus užtikrinta, kad 

užterštos nuotekos nepateks į drenažo tinklus, iš kurių patenka į paviršinių nuotekų tinklus? 

17. Neteisingai pavadintos nuotekos, t. y. jas įvardijus neteisingai (žiūr., pvz. V. 

skyriaus 3 pastraipą ir visur kitur apie nuotekas, taip pat 53 psl.), gaunama dviprasmybė, tarsi 

buitinės nuotekos būtų išleidžiamos kartu su ūkio, t. y. gamybinėmis. Pagal Nuotekų 

reglamentą yra buitinės ir gamybinės nuotekos. Jos negali būti sumaišomos, t. y. jos 

išleidžiamos atskirai. 

18. Neaišku kiekvieno technologinio proceso kokiu etapu išsiskiria kokios 

cheminės medžiagos ir kokie jų kiekiai?  

19. Planuojama, kad per metus bus išgaunama beveik 200 tūkst. tonų magnio 

sulfato, beveik 60 tūkst. tonų metalų hidroksidų, 9 tūkst. tonų natrio sulfato, beveik 20 tūkst. 

tonų amorfinio silicio oksido. Produkcijos išgabenimo (fasavimo) schema? 

20. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PAV) – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytuje,  metu numatoma perdirbant iškastinę 

mineralinę uolieną, cheminės konversijos būdu  pagaminti chemines medžiagas – magnio 

sulfatą, silicio hidroksidą, natrio sulfatą, žaliavas – metalurgijos miltelius, kvarcinį smėlį. 

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 6 p. 

planuojama ūkinė veikla yra chemijos pramonė. Ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų 

rengėjas turi pakankamą kompetenciją ir ekspertinių žinių, susijusių su chemijos pramonės 

veiklomis, pirmiau minėtiems dokumentus rengti? Jeigu tokių kompetencijų nepakanka, 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ar (ir) organizatorius turi pasitelkti 

konsultantų (turinčių chemijos pramonės ekspertinių žinių) dalyvavimą poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos rengime.  Ypatingai tai svarbu dėl to, kad ataskaitos 38 psl. nurodyta, 

kad ES informaciniame dokumente apie geriausius prieinamus gamybos būdus gaminant 

specialiąsias neorganines medžiagas, technologijų, taikomų magnio sulfato gamybai, 

aprašyta nėra. 

21. PAV ataskaitos 7 psl. nurodyta, kad informacija apie parengtą ataskaitą 

paskelbta visuomenės informavimo priemonėse 2019-09-19, 2019-09-18, 2019-09-20 

dienomis. Kaip galėjo PAV ataskaita būti viešinama 2019 m., jeigu ji parengta 2020 m.? 
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22. Vadovaujantis Aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 

patvirtinto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 12.6 

punktu, PAV ataskaitoje pateikiama nagrinėtų alternatyvų analizė, nurodant jų pasirinkimo 

priežastis, atsižvelgus į geriausius prieinamus gamybos būdus ir galimą poveikį aplinkai. 

Ataskaitoje turi būti nagrinėjamos alternatyvos (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių 

sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių ir kt.), įskaitant „nulinę“ alternatyvą, kuri 

apibūdina aplinkos sąlygas ir natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo 

atveju. PAV ataskaitos 9, 50 psl. nurodyta, kad alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra 

svarstomos. Kodėl PAV ataskaitoje nėra nagrinėjamos planuojamos ūkinės veiklos 

alternatyvos? 

23.  Vadovaujantis  Aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 

patvirtinto Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 1 priedo 8 

punktu, turi būti aprašomos teritorijos, kuriose gali būti paveikta visuomenės sveikata. 

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų 

Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių priedo 12.3 punktu, pagrindinių 

neorganinių cheminių medžiagų gamybos cheminės, fizikinės SAZ ribų dydis, kai 

neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, yra 500 m, bet ataskaitoje pasirinktas 

SAZ 300 m. Sumažinus SAZ zoną  lieka neįvertinta (PAV ataskaitos 1.2 punkte (11 psl.)) 

planuojamos ūkinės veiklos vietos gretimybė –  VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir 

sporto centras, Pramonės g. 9, Alytuje, bei individualus namas (šalia Gulbynės), Putinų g. 1, 

Alytuje? Kodėl mažinama SAZ zona? 

24. PAV ataskaitos 13, 51 psl. paskutinėje pastraipoje nurodyta, kad 

„artimiausia požeminio vandens vandenvietė (Reg. Nr. 5000), skirta geriamojo gėlo vandens 

gavybai, nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~1,6 km į pietryčius. 

Vandenvietė neturi įteisintos VAZ, bet yra parengtas VAZ projektas“. Patiksliname, kad 

Strielčių, Radžiūnų, Vidzgirio vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas 

patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T-261. Tai turi 

būti įvertinta PAV ataskaitoje.  

25. Lietuvos Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2019-12-02 raštu 

Nr. (6)-1.7-7363 yra informavusi Alytaus miesto savivaldybės administraciją, kad po gaisro 

UAB „Ekologistika“ gaisravietės teritorijoje ir šalia jos (Pramonės g. 1, Alytuje) turėtų būti 

vykdomas likusios taršos galimo poveikio požeminiam vandeniui ir jos sklaidos už teritorijos 

ribų monitoringas, kurio programa rengiama ir vykdoma vadovaujantis Ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. 

D1-546. Atsižvelgiant į tai, reikalinga vykdyti požeminio vandens monitoringą pagal 

parengtą programą (19, 51 psl. ataskaitoje nurodytas gręžinys Nr. 29225).  

26. Ataskaitos 43 psl. nurodoma, „kad grunto ir požeminio vandens 

užterštumo prevencija bus vykdoma projektuojant, statant, eksploatuojant ir prižiūrint 

įrenginius, kuriuose būtų tvarkomos medžiagos (dažniausiai skysčiai), kurios kelia galimą 

gruntinio ir požeminio vandens užteršimo pavojų tokiu būdu, kad būtų kuo mažiau medžiagų 

išbėrimo, išsiliejimo“. Kodėl ataskaitoje neaprašytos grunto ir požeminio vandens užterštumo 

prevencinės priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti galimo reikšmingo neigiamo 

poveikio aplinkai? 

27. Kodėl nėra aprašytos priemonės antrinėms cheminėms reakcijoms (žr. 44 

psl.), kurių pasekmėje susidaro nepageidaujami šalutiniai produktai, išvengti?  

28. Ataskaitos 48 psl. aprašant darbo saugos (sudarant avarijų likvidavimo 

planus ar ekstremalių situacijų valdymo planus) vertinimą, nurodyta, kad „yra rizikos, 

susijusios su žaliavų, sieros rūgšties ir vandens stiklo tvarkymo procedūromis“. Kaip bus 

valdomos šios rizikos ir kokių bus imtasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas saugus šių 

medžiagų tvarkymas? 
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29. Ataskaitos 58 psl. nurodyta, kad iš 29 stacionarių taršos šaltinių bus 

šalinami kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros rūgšties, azoto rūgšties, 

vandenilio peroksido teršalai.71 psl. lentelėje „Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša“ nurodyta 

tarša tik iš dujinių autokrautuvų. Kodėl nenurodyta tarša iš transporto priemonių, kurios 

gabens žaliavą ir išveš pagamintą produkciją? 

30. Kodėl nieko nerašoma apie stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių filtrus, jų 

pajėgumus, surenkamus (nukenksminamus) teršalų kiekius ir po filtravimo išmetamus į 

aplinkos orą teršalų kiekius? 

31. Ataskaitos 96 psl. teigiama „Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą buvo 

įvertinti pastate įrengti vartai, t. y. įvertinamas triukšmo sklidimas į aplinką tuo metu, kai 

vartai yra atidaryti/uždaryti. Priimama, kad vartai būna atidaryti iki 6 val. dienos (19-22 

val.) ir iki 2 val. vakaro (19-22 val.) metu“. Taip pat nurodoma, kad „55 sunkiosios 

transporto priemonės per parą, kuriomis į įmonę bus atvežamos žaliavos, išvežama 

pagaminta produkcija, atliekos“. Vadinasi, jeigu skaičiuotume, kad vartai bus atviri 8 val., 

tuomet gauname, kad per valandą į teritoriją atvažiuos ir išvažiuos 7 sunkiasvorės mašinos. 

Iš pateiktos ataskaitos visiškai neaišku, kaip bus reguliuojamas toks sunkiasvorių automobilių 

srautas, kai įmonė net neturi (privalomos turėti) automobilių stovėjimo aikštelės. PŪV 

minimas transporto priemonių judėjimas tik Artojų ir Sandėlio gatvėmis. Neaiški transporto 

judėjimo schema iki pirmiau minėtų gatvių. Atrankoje nenagrinėjama sunkiasvorio transporto 

įtaka esamai miesto infrastruktūrai (kelio dangos nusidėvėjimas ir t.t.). 

32. Numatyti veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pastovų 

laboratorijos tyrimą, atliekant stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų 

matavimus ir jų apibendrinimus. 

33. Kadangi veikloje bus naudojamos pavojingos medžiagos, abejonių kelia jų 

likučių ir antrinių susidariusių medžiagų tvarkymas, todėl tikslinga išanalizuoti ir pateikti 

medžiagų pasiskirstymo balansą pvz.: Pradinė medžiaga → Sunaudojimas t per metus → 

Gamybos proceso pavadinimas → Išsiskiriančių medžiagų pavadinimai → Išsiskiriančių 

medžiagų kiekiai → Išsiskiriančių medžiagų pasiskirstymas (išmetama ir sugaunama) → į 

aplinkos orą; į vandenį; į produktą; į atliekas → Atliekų utilizavimas (pavadinimas, kiekis, 

vieta). 
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Papildomi klausimai bei pastebėjimai 

1. 28-29 psl. 2.8.1 lentelėje Atliekos, atliekų tvarkymas neaiški 11 grafa „didžiausias vienu metu 

numatomas laikyti kiekis, t/metus“. Neaišku ar vienu metu tiek laikoma atliekų, ar toks atliekų skaičius 

susidaro per metus. 

2. Ataskaitos 31 psl. nurodyta, kad patalpa, kurioje bus įrengti sijojimo ir malimo įrenginiai, bus izoliuota 

triukšmui atsparia medžiaga, kad būtų sumažintas įrengimų skleidžiamas triukšmas. Ataskaitoje 

nenurodyta kokia tai medžiaga, kiek ji sumažins įrengimų skleidžiamą triukšmą, ar vertinant triukšmą, ji 

buvo įvertinta? 

3.  Ataskaitoje nepateikti visi aplinkiniai gyvenamieji, visuomeninės paskirties pastatai 

4. Neaišku ar iš tikrųjų kaip nurodyta toks yra pastato išorinių sienų oro garso izoliavimo Rw rodiklis. 

Ataskaitoje teigiama, kad pastatų komplekso išorinės atitvaros yra iš 240 mm surenkamo gelžbetonio 

konstrukcijos (Rw–59 dB, remiantis UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“ leidiniu „Vidaus atitvarų 

garso izoliacija. Patalpų akustika“). Tačiau Ataskaitos prieduose nurodyta, kad pastato fiziio 

nusidėvėjimo procentas – 59 proc. 

5. Kadangi nėra automobilių stovėjimo aikštelių, neaišku, kur stovės lengvosios ir sunkiosios transporto 

priemonės, nevertinta šis triukšmas. Nepagrįsta, kad tikrai bus tik 55 sunkiosios transporto priemonės 

per parą, kuriomis į įmonę bus atvežamos žaliavos, išvežama pagaminta produkcija, atliekos. Nepateikti  

mobilių triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai, galimi su įmonės veikla susijusių mobiliųjų triukšmo 

šaltinių privažiavimo maršrutai, nevertinta kaip pasikeis triukšmo lygis kitose privažiavimo gatvėse.  

6. Nevertinta dulkėtumas transportuojant birias, galinčias dulkėti medžiagas.  

7. Ataskaitos 31 psl. nurodoma, kad atstačius geležinkelio atšaką iki pastato, žaliavos bus pristatomos 

tiesiai į PŪV teritoriją, iškrovimas bus vykdomas tiesiai į talpas, esančias sandėliuose. Ataskaitoje 

nepateikta jokia detalesnė informacija, schemos, bei šios veiklos metu keliamas triukšmas. 

8. Ataskaitos 34 psl. nurodyta, kad bus oro valymo įrenginiai, tačiau neaišku kokie, koks jų efektyvumas, 

kokias medžiagas išvalo, ar jie buvo įvertinti vertinant oro taršą? 

9. Nevertinta ar nebus viršijama sieros rūgšties, azoto rūgšties vidutinė 1 paros ribinė aplinkos oro 

užterštumo vertė vadovaujantis nuo 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 

„Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, 

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

užterštumo verčių patvirtinimo“ pakeitimams. 

10.  Normatyvinė sanitarinė apsaugos zona, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymu, yra nepagrįstai sumažinta 
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Nuo: Nerijus Dilba | Aplinkos vadyba | <info@aplinkosvadyba.lt> 

Išsiųsta: antradienis 2020 m. birželis 9 04:54 

Kam: Andrius Stasiukynas; A. Smolskas; Kornelijus Klinga | Aplinkos vadyba | 

Tema: Fwd: PAV ataskaita- trukumai 

 

 

---------- Forwarded message ---------  

Nuo: Donatas Zmuidinavicius <donatas.zmuidinavicius@cantab.net>  

Date: 2020-06-08, pr, 06:56  

Subject: PAV ataskaita- trukumai  

To: <info@aplinkosvadyba.lt>, <aaa@aaa.am.lt>, <biuras@alytausvsb.lt>, <info@alytus.lt> 

 

Sveiki 

 

 

Reagentų, granito ir žmonių pristatymas 

 

a) Prašome pateikti schemą kuriomis gatvėmis bus trasportuojami reagentai. 

b) Prašome pateikti avarijų likvidavimo plana - reagentams transportuojant išsiliejus (atsižvelgiant kad  

yra Gulbynes draustinis, pensionatas, gyvenamieji namai, darbo vietos) 

c) prašome  pateikti schemas kaip bus laviruojama prie gamyklos, laukiama savo eilės pakrauti ir  

iškrauti ir tt (kažkas panasaus turi būti įrengta kaip prie Alitos gamyklos) 

e) prašome pateikti darbuotojų automobilių statymo schema, bei viešuoju transportu atvykimo schemą 

 

Vizualinė tarša 

 

Prašome pateikti vizualizaciją kaip atrodys beatliekinė gamyba (išgarinamas didelis vandens kiekis per  

stacionarius taršos šaltinius 

pvz iš miesto autobusų stoties, putinų gatvės, kultūros centro. 

 

Garso tarša 

 

prašome perskaičiuot garsinę taršą atsižvelgiant 

 

a) sunkiojo transporto reagentų ir granito atvežimą ir išvežimą 

b) produkcijos išvežimą 

c) atstatytos geležinkelio jungties skleidžiamą garsą 

d) reagentų pakrovimo ir produkcijos išvežimo 

e) atidarytų vartų, langų, durų bei stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą garsą(filtrų, agregatų) 

 

Radiacinė tarša 

 

granitas yra naturaliai šiek tiek radioktyvi medžiaga 

 

a) rūsyje kaupsis radonas, kaip bus šalinama? detektoriai? 

b) jūsų aprašytas procesas panašus į urano išgavimo iš granito procesą, prašome pateikti sertifikatus  

kiek bus granite Torio ir Urano. 

c) prašome įrodyti kad nebus viršijamos radiacijos normos darbuotojams. 
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d) Saugumo istitucijų leidimai 

 

Cheminė tarša 

 

a) prašome pateikti vykdomas reakcijas 

b) prašome pateikti vandenilio peroksido vykdomas reakcijas ( kaip suprantu tai bus pseudo fentono  

reakcija) 

c) prašome pateikti kokie lakieji junginiai išsiskirs vykdant peroksido reakciją 

d) prašome pateikti visu lakiųjų junginių lentelę 

e) prašome pateikti filtrų sertfikatus kad bus išvaloma iki reikiamų HN 

f) taršos kriterijai (i orą)- turi būti naudojama chroninės taršos kriterijai jie yra daug mažesni 

 

Vandens tarša 

 

Prašome įrodyti kad tai bus beatliekinis procesas. 

 

Darbuotojų saugumas/priešgaisrinė 

 

a )Neisivaizduoju kaip bus užtikrintas darbuotojų saugumas? 

b) Visi vaiksčios su skafandrais? 

c) Nelaimės atveju kaip bus vykdoma evuakacija? Užtikrinamos žmonių gyvybės? dideli plotai juk  

ypač rūsyje. 

e) Nemanau kad galima laikyti koncentruotas rūgštis, natrio šarmą, koncentruotą peroksidą vienoje  

patalpoje. Ar išvis galima laikyti patalpų viduje. 

f) Dulkės ? - kvarcinis smelis, produktai, pakrovimas iškrovimas, metalurginiai milteliai.  

g) šalia esančios įmonės turi visus vedinimo aparatus ant stogų? Darbuotojų saugumas.  

 

 

Sanitarinė apsaugos zona 

 

Tai bus ne fizinis uolienų apdirbimas bet sunkioji cheminė pramonė. Pagal Lietuvos HN  yra  

naudojami KITI ATSTUMAI. Taipogi nematau kodėl juos reikėtų mažinti iki minimumo. 

 

PAV trūkumai 

 

a) Nesvarstytos altenatyvos. 

 b) Nepakviesti nepriklausomi ekspertai. 

c) prašome pateikti visus koeficientus dedamus į kompiuterinius modelius, kad galima būtu  

patikrinti juos.   

d) Prašome atkreipt dėmesi į šalia esintį pensionatą ir jame esancius žmones sergančius plaučių  

ir kitomis chroninėmis ligomis 

e) Gulbynės draustinis 

 

Siūlau netvirtinti PAV . 

Chemijos mokslų daktaras Donatas Žmuidinavičius Cantab 

 337



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACIJOS FORMOS PRIEDAS NR. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 338



 

Lietuvos žaliųjų partija,  juridinio asmens kodas 302626187 

Šermukšnių g. 6A, LT – 01106 Vilnius 

administracija@lzp.lt, (85) 213 13 53 

www.lzp.lt 

 

 
UAB „Aplinkos vadyba“, siunčiama adresu info@aplinkosvadyba.lt  

 

 

 

2020 m. birželio mėn. 8 d. 

 

 
KREIPIMASIS DĖL IŠKASTINIŲ MINERALINIŲ UOLIENŲ PERDIRBIMO VEIKLOS 

PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE VIEŠO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS  

 

Reaguodami į 2020 m. gegužės 7 d. viešai paskelbtą ir 2020 m. birželio 8 d. pristatytą Iškastinių mineralinių 

uolienų perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) 

ataskaitą, teikiame savo klausimus ir pastebėjimus, į kuriuos prašome atsižvelgti: 

 

1. Šalia PŪV teritorijos veikia Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras (Pramonės g. 

9),  Alytaus kultūros centras (Pramonės g. 1B), daug privačių įmonių, kurių bendras darbuotojų skaičius 

siekia 1000. Atsižvelgiant į tai, kad PŪV metu naudojama daug cheminių medžiagų, klasifikuojamų 

pavojingomis aplinkai ir  žmogaus sveikatai,  kyla pagrįstų abejonių, kad  yra tinkamai pasirinkta 300 

metrų sanitarinė apsaugos zona. Prašome pagrįsti, kodėl pasirinkta tokios apimties zona ir ar tinkamai 

įvertintas galimas poveikis aplink PŪV teritoriją veikiančių įmonių darbuotojams ir lankytojams. Taip 

pat, kodėl PAV ataskaitoje nevertinta alternatyvi PŪV vykdymo teritorija? 

2. Vykdant PŪV numatytas didelis transporto priemonių srautas, keliantis pagrįstų klausimų dėl triukšmo 

ir vibracijos lygio išaugimo. PAV ataskaitoje modeliuojamas gana aukštas triukšmo lygis, beveik 

siekiantis leidžiamas triukšmo normas. Prašome patikslinti,  kaip bus užtikrinta, kad triukšmo tarša 

gamybos procesų metu, taip pat iš transporto srautų neviršytų leidžiamų normų? 

3. PAV ataskaitoje teigiama, kad „vanduo technologiniame procese bus naudojamas uždarame cikle, 

kuriame jau panaudotas vanduo grąžinamas atgal į sistemą ir panaudojamas dar kartą, todėl gamybinės 

nuotekos nesusidarys”. Prašome patikslinti, kaip bus išvengta nuotekų susidarymo, ar nekils grėsmė 

metalams/priemaišoms patekti į nuotekų dumblą. 

 

Taip pat norime išreikšti susirūpinimą, kad viešas PAV ataskaitos pristatymas vyko nuotoliniu būdu ir 

ataskaitos rengėjai net ir po atskirų oficialių kreipimųsi atsisakė pristatymo formą pakeisti į gyvą susitikimą su 

gyventojais, nors Vyriausybės sprendimu karantino režimas jau buvo sušvelnintas ir renginiai iki 100 žmonių 

uždarose patalpose yra leidžiami. Toks PAV ataskaitos pristatymo būdas kelia abejonių dėl proceso skaidrumo 

ir atvirumo visuomenės klausimams ir siūlymams. 

 

 

 
 

Ieva Budraitė 

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko pavaduotoja 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 , el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

     

UAB „Aplinkos vadyba“
El. p. info@aplinkosvadyba.lt 

Antaninai Snarskienei
El. p. antaninamil@gmail.com

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
Alytaus priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai
Alytaus miesto savivaldybės administracijai

2020-06- Nr.Nr. (30.1)-A4E-

     Į 2020-05-20  peticiją

DĖL PASIŪLYMŲ UAB ,,MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS 
MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS (PRAMONĖS G. 1, ALYTUS) 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos agentūra 2020-06-08 gavo 
gyventojų peticiją su pasiūlymais UAB „Aplinkos vadyba“ parengtai UAB „MS LT01“ 
planuojamos ūkinės veiklos – iškastinės mineralinės uolienos perdirbimas (Pramonės g. 1, 
Alytus) – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai (toliau – PAV ataskaita).

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 10 straipsnio ir Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 V skyriaus nuostatomis, poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, gautus iki viešo 
visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita pradžios ir šio supažindinimo metu, turi registruoti 
ir parengti suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, prireikus patikslinti PAV ataskaitą 
bei raštu informuoti suinteresuotos visuomenės atstovus, kaip įvertinti jų pasiūlymai. 
Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotos visuomenės atstovų pateikta peticija su pasiūlymais 
dėl PAV ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos pateikta iki viešo visuomenės 
supažindinimo su PAV ataskaita (2020-06-08 17.00 val.), persiunčiame šią peticiją poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui UAB „Aplinkos vadyba“ registruoti, įvertinti ir  
raštu informuoti suinteresuotos visuomenės atstovus, kaip įvertinti jų pasiūlymai. 
Atmesdamas pasiūlymą, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi nurodyti pasiūlymo 

1 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Elektroninio dokumento nuorašas
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atmetimo motyvus. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų įvertinimą kartu su PAV ataskaita pateiks poveikio aplinkai vertinimo subjektams ir 
Aplinkos apsaugos agentūrai.

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip atsakingoji institucija, sprendimą dėl UAB „MS LT01“ 
planuojamos ūkinės veiklos – iškastinės mineralinės uolienos perdirbimas (Pramonės g. 1, 
Alytus) poveikio aplinkai priims tik išnagrinėjusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 
įvertinimą, raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, išnagrinėjusi ir įvertinusi PAV 
ataskaitą, remdamasi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadomis dėl PAV ataskaitos ir 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, vadovaujantis PAV įstatymo 11 straipsnio 1 
dalimi. Su Aplinkos apsaugos agentūros priimtu sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai suinteresuota visuomenė galės susipažinti interneto svetainėje www.gamta.lt 
rubrikoje „Poveikio aplinkai vertinimas PAV“.

PRIDEDAMA. Peticijos dėl iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos kopija, 20 
lapų (tik pirmajam adresatui).

Direktorius Rimgaudas Špokas

Daiva Lukošienė, tel. 8 706 68040, el. p. daiva.lukosiene@aaa.am.lt
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SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL  

UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖ VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO 
VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE 

IR JOS POVEIKIO APLINKAI ĮVERTINIMO FORMA 
 
 

 
Eil. 
Nr. 

Suinteresuota visuomenė (fiziniai 
ar juridiniai asmenys) 

Suinteresuotos 
visuomenės sugrupuotų 

pasiūlymų pobūdis 
pagal temas 

Suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 4 

Dėl PAV programos 

1. Pasiūlymų nebuvo pateikta. 

Dėl PAV ataskaitos 

1. 

Lietuvos žaliųjų partija, 
Šermukšnių g. 6A, LT – 01106 

Vilnius, 
Tel. (85) 213 13 53, 

el.p. administracija@lzp.lt 

Pasiūlymai dėl PAV 
ataskaitos viešo pristatymo 

visuomenei 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 1. 

2. 

UAB „Aliejita“ 
Pramonės g. 1, 62175 Alytus 

Tel. +37068710017, 
el.p.  genovaitejj@gmail.com, 

kaikaryte@siauresvilkas.lt 
Pasiūlymai dėl PAV 

ataskaitos 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 2. 

3. 
LR Liberalų sąjūdžio Alytaus miesto 

skyrius 
el.p. alytus@liberalusajudis.lt 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 3. 

4. 

Suinteresuotos verslo įmonės 
UAB „Haltex“ 

Pramonės g. 1, 62175 Alytus 
Tel. +370 315 78614, 
el.p.  info@haltex.eu, 

gintare@haltex.eu 

Pasiūlymai dėl PAV 
ataskaitos viešo pristatymo 

visuomenei 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 4. 

5. 

Dainora Puvačiauskienė 
Putinų g. 12, Miklusėnų k., Alytaus 

r. 
el.p.   puvaciauske@gmail.com 

Pasiūlymai dėl PAV 
ataskaitos 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 5. 

6. 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“ 
Pramonės g. 1A, LT-62175 Alytus 

Tel. +370 315 77802, 
el.p.  

accounting@jakobsenhome.com  Pasiūlymai dėl PAV 
ataskaitos viešo pristatymo 

visuomenei 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 6. 

7. 

Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, 

Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
Tel. (8 315) 55 111 

el.p. info@alytus.lt (3 failas) 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 7. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuota visuomenė (fiziniai 
ar juridiniai asmenys) 

Suinteresuotos 
visuomenės sugrupuotų 

pasiūlymų pobūdis 
pagal temas 

Suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 4 

8. 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“ 
Pramonės g. 1A, LT-62175 Alytus 

Tel. +370 315 77802, 
el.p.  

accounting@jakobsenhome.com 

Pasiūlymai dėl PAV 
ataskaitos 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 8. 

9. 

Suinteresuotos verslo įmonės 
UAB „Haltex“ 

Pramonės g. 1, 62175 Alytus 
Tel. +370 315 78614, 
el.p.  info@haltex.eu, 

gintare@haltex.eu 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 9. 

10. 

VŠĮ Alytaus medicininės 
reabilitacijos ir sporto centras 
Pramonės g. 9, 62175 Alytus 

Tel. 864629775, 
el.p.  amrc.administracija@zebra.lt, 

info@amrc.lt 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 10. 

11. 

Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, 

Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
Tel. (8 315) 55 111 
el.p. info@alytus.lt 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 11. 

12. 

Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, 

Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
Tel. (8 315) 55 111 
el.p. info@alytus.lt 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 12. 

13. 
Donatas Žmuidinavičius 

el.p.   
donatas.zmuidinavicius@cantab.net 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 13. 

14. 

Lietuvos žaliųjų partija 
Šermukšnių g. 6A, LT – 01106 

Vilnius 
Tel. +370-698-11916, 

el.p.   administracija@lzp.lt 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 14. 

15. 

Gyventojų peticija 
Pareiškėja Antanina Snarskienė 

Jonyno g. 21-33, Alytus 
Tel. +37068623712, 

el. p. antaninamil@gmail.com 

Pasiūlymų įvertinimas pateiktas 
įvertinimo formos priede Nr. 15. 

 
Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė 
 
Nerijus Dilba, UAB „Aplinkos vadyba“ direktorius, +370 61322747,                                         , 2020-08-27 

(vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr., parašas, data) 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 1 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 2 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

UAB „Aliejita“ 2020-06-02 raštu pateikė klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 1 lapas. 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

UAB „Aliejita“, 
Pramonės g. 1, 62175 Alytus, 
el.p.  genovaitejj@gmail.com, kaikaryte@siauresvilkas.lt  

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2030  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-02. 

Pasiūlymą pateikė: UAB „Aliejita“ 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

Nėra atsižvelgta į tai, kad šalia esančias patalpas skiria 1969 metais statytų pastatų siena (24 cm 
pločio), kuri yra net ne ištisinė. Minimų pastatų fizinis nusivedėjimas 59% pagal VĮ Registrų 
centras išrašą. 
Mus, kaip šios planuojamos veiklos kaimynus už sienos, neramina klausimas, kada sugrius, mums 
priklausantys pastatai, paleidus tokio masto ir apimties gamybą? Kokiose sąlygose dirbs mūsų 
darbuotojai ir kokias veiklas, esant tokiai kaimynei mes galėsime vykdyti? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad UAB „MS LT01“ du kartus atliko planuojamų naudoti 
patalpų ekspertizę, pirmąjį kartą prieš UAB „Ekologistika“ įmonėje kilusį gaisrą, ir antrąjį kartą po 
gaisro. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinius tyrimus nepastebėta konstrukcijos 
pažeidimų, todėl esamas pastatas tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) vykdymui 
būtinas sąlygas. 
 
Taip pat, prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą bus atliekami remonto darbai. Planuojama atlikti 
angų ir kt. ertmių užmūrijimą arba užbetonavimą, pašalinti įrengimų pamatus, sieneles. Sutvarkyti 
pastato fasadą, sumontuoti naujus įvažiavimo vartus, demontuoti senus langus ir duris, juos 
pakeičiant naujais. Taip pat planuojama atlikti stogo remontą, sumontuojant naujas lietaus įlajas 
(kur reikalinga), pakeisti seną susidėvėjusius lietaus nuotekų, vidaus vandens ir nuotekų 
vamzdynus, atlikti san. mazgų, poilsio, laboratorijų patalpų, koridorių, ir kitų gamybinių patalpų 
remontą. 
Atlikus triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimą nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos 
sukeliamas triukšmo lygis bei į aplinkos orą išmetamų teršalų maksimalios pažemio koncentracijos 
neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, todėl planuojama ūkinė veikla neribos kaimynystėje 
veiklą vykdančių ir norinčių vykdyti įmonių veiklos. 

2. 

Ataskaitoje nurodoma, kad planuojamos ūkinės veiklos (magnio sulfato gamybos) gamyklos 
aprūpinimas žaliavomis vyks autotransportu, o atstačius geležinkelio atšaką iki pastato, žaliavos 
bus pristatomos į PŪV teritoriją, iškrovimas bus vykdomas tiesiai į talpas, esančias sandėliuose. 
Mano klausimas toks: kodėl kažkas planuoja geležinkelio atšakos panaudojimą, kai tam neturi 
jokių įgaliojimų ir tas turtas jiems nepriklauso? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad iškastinė mineralinė uoliena iš Vokietijos ir kitų Europos 
šalių bus pristatoma geležinkelio vagonais į artimiausią geležinkelio stotį, supakuota į didmaišius, o į 
PŪV teritoriją transporto priemonėmis. Ši uoliena gali būti pristatoma tiesiogiai ir autotransportu. Į 
planuojamos ūkinės veiklos vietą žaliavos ir medžiagos geležinkelio atšaka nebus pristatomos.  

3. 

PAVA 98 pslp. yra schema 43 pav., kuri rodo kaip vyks transportu tiekiamų žaliavų tiekimas į 
pastate esančią gamykla, kur bus įvažiavimas į pastatą. Vertinant esamą padėti, būnant 
teritorijoje yra aišku, kad šiuo metu, toje vietoje, kur yra parodyti įvažiavimai yra geležinkelio 
vagonų iškrovimui skirta rampa ir jos aukštis yra 1,5 m. Kaip į tokį aukštį bus pakeltos 
sunkiasvorės transporto priemonės su daugiau ar mažiau pavojingais vežamai kroviniais? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad prieš pradedant vykdyti veiklą esama rampa bus 
modernizuojama ir paruošiama darbui su transporto priemonėmis, kad jų iškrovimą būtų galima 
vykdyti pastato viduje. 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 3 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

LR Liberalų sąjūdžio Alytaus miesto skyrius 2020-06-04 raštu pateikė klausimus/pasiūlymus dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 4 lapai. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

LR Liberalų sąjūdžio Alytaus miesto skyriui, 
el.p. alytus@liberalusajudis.lt 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2031  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-04. 

Pasiūlymą pateikė: Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio Alytaus miesto skyrius. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

Pastato, kuriame numatoma vykdyti planuojama ūkinė veikla (PŪV), konstrukcijų atitikimo, 
atsparumo numatomai vykdyti veiklai ekspertinė analizė nebuvo atlikta. Pastatas pabaigtas 
statyti 1969 metais ir ilgus metus buvo eksploatuojamas. Jame buvo vykdoma lengvosios 
pramonės gamybinė veikla. Pastato fizinis nusidėvėjimas – 59%. Numatoma nauja gamybinė 
veikla yra priskiriama sunkiosios chemijos pramonei. Pastate planuojama apdirbti mineralinė 
uoliena, ją smulkinant malimo būdu, sijojant bei apdirbant kitais būdais. Pastate bus 
naudojami sunkūs įrengimai, bus vibracijos. Siūlome atlikti pastato konstrukcijų būklės ir 
atitikimo planuojamai veiklai ekspertinę analizę. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad įmonė UAB „MS LT01“ du kartus atliko planuojamų 
naudoti patalpų ekspertizę, pirmąjį kartą prieš UAB „Ekologistika“ įmonėje kilusį gaisrą, ir antrąjį kartą 
po gaisro. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinius tyrimus nepastebėta konstrukcijos 
pažeidimų, todėl esamas pastatas tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas. 
Planuojami naudoti įrengimai atitinka  griežčiausius Europos Sąjungos reikalavimus dėl keliamos 
vibracijos. Įrengimai bus  sumontuoti ant atitinkamos antivibracinės dangos. Bus smulkinama 
nedidelės frakcijos skalda, todėl tokie įrenginiai vibracijos nekelia.  
 

2. 

1.2 dalyje teigiama, kad PŪV vizualiai neturės įtakos esamam kraštovaizdžiui, neturės 
ilgalaikių estetinių, rekreacinių ar vizualinių pokyčių. Manome, kad iš gamyklos kaminų 
kylantys dūmai, garai tikrai sudarys vizualinių pokyčių ir Alytaus miestas, kuris pristatomas 
kaip švarus, žalias ir ekologiškas, to pasekmėje įgaus neigiamų asociacijų. Todėl šioje vietoje 
siūlome pataisyti netikslius teiginius. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma 
pramoninėje miesto teritorijoje, planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano 
sprendinius. Artimoje PŪV aplinkoje nėra kurortų ir kurortinių teritorijų, teritorija nesiriboja ir 
nekerta gamtiniam karkasui skirtų teritorijų.  
Planuojamos ūkinės veiklos metu technologiniame procese naudojamas vanduo bus naudojamas 
uždarame cikle, t.y. po technologinio proceso susidarę vandens garai nukreipiami į šilumokaitį 
atvėsinimui ir kondensavimui, kondensatas vėliau panaudojamas dar kartą. Pro numatytus ortakius 
bus pašalinamas minimalus vandens garų kiekis, todėl poveikis esamam kraštovaizdžiui nebus 
daromas. 
Papildomai, siekiant sumažinti galimą aplinkos oro taršą planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma 
valyti į atmosferą išmetamą orą specialiuose tam skirtuose įrenginiuose (skruberiuose), kurių oro 
išvalymo efektyvumas 95-98 proc.) 

3. 
PAV teigiama, kad siekiant mažinti taršą „bus siekiama naudoti aukštesnio grynumo žaliavą“. 
Jei tarša priklauso nuo žaliavos kokybės, siūlome konkrečiai nurodyti iš kokios kokybės 
žaliavos bus gaminama produkcija ir taršos skaičiavimuose naudoti pateiktus duomenis. 

4. 
PAV paminėta, kad „išmetamų į orą teršalų mažinimui bus naudojami valymo įrenginiai“. 
Tačiau nieko nėra apie tai kokie oro teršalų valymo įrenginiai bus naudojami ir kokiu dydžiu 
jie sumažins oro taršą. Siūlome patikslinti šią informaciją. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojami oro 
valymo įrenginiai – skruberiai. Malimo patalpoje naudojami skruberiai orą išvalys iki 95 proc., o 
technologinėje linijoje iki 98 proc.. 
 
Patikslinta poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PŪV) ataskaitos  5.1 papunktyje esanti informacija.  

5. 

Teigiama, kad į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš 29 stacionarių aplinkos oro taršos 
šaltinių, kurie veiks 340 parų metuose, tai yra beveik visus metus. 

 
Tačiau PAV nėra paminėta apie dokumentus, kurie pagrįstų kiek teršalų į orą išmeta 
kiekvienas iš minėtų oro taršos šaltinių (įrengimai ir kiti). Kokiais pradiniais oro taršos šaltinių 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad oro teršalų išmetimai iš įrenginių oro teršalų šaltinių 
įvertinti pagal projektuojamų įrenginių specifikacijas.  
 
Taip pat atsisakyta gamybos metu naudoti Azoto rūgštį, todėl   į aplinką jos  išmetama nebus. 
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taršos duomenimis buvo remtasi, atliekant vieną pagrindinių PAV rodiklių – aplinkos oro 
taršos, skaičiavimus? 

6. 

Skaičiuojant mobilius oro taršos šaltinius, įvertinti trys įmonės dujiniai autokrautuvai, tačiau 
nebuvo įvertinta žaliavas pristatančio ir produkciją bei atliekas išvežančių sunkvežimių 
skleidžiama oro tarša. Tai tiesiogiai susiję su PŪV. Atvykstančio sunkiojo transporto 
numatoma net 55 vienetai per dieną. Todėl manome, kad būtina tai įvertinti ir siūlome tai 
atlikti. 

 
 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta PAV ataskaitoje esanti informacija, apskaičiuoti į aplinkos orą 
išmetami teršalai, išsiskiriantys iš  krovininių transporto priemonių, atvežančių žaliavas (mineralinę 
uolieną, sieros rūgštį, natrio hidroksidą ir sodą) pakartotinai atliktas teršalų sklaidos ore 
modeliavimas. 
 
Taip pat paaiškiname, kad galima planuojamos ūkinės veiklos sukeliama aplinkos oro tarša yra 
įvertinama įsivertinus visus planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje numatomus stacionarius ir 
mobilius aplinkos oro taršos šaltinius, todėl į PŪV teritoriją atvykstančių ir PŪV teritorijoje 
nemanevruojančių krovininių transporto priemonių aplinkos oro tarša nėra skaičiuojama.   

7. 

Vertinant gamybos įrengimų skleidžiamo triukšmo lygį, paminėta apie 350 triukšmo šaltinių 
įmonėje. Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atliekami pagal duomenis, iš PAV priede 
„Triukšmo lygį įrodantys dokumentai“ pateiktas dokumentų, su PŪV įrengimų 
charakteristikomis, kopijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pateikti triukšmo lygį įrodantys 
dokumentai yra nekokybiški. Didžioji dalis dokumentų - tai nėra originalių dokumentų 
pilnavertės kopijos, bet neaiškios iškarpos. Informacija pateikta dalinai lietuviškai, dalinai 
užsienio kalbomis. Tik vieno įrenginio dokumentas patvirtintas įmonės spaudu ir atsakingo 
darbuotojo parašu. Kadangi triukšmo lygio skaičiavimai yra vieni pagrindinių ir esminių PAV 
rodiklių, siūlome iš užsakovų pareikalauti kokybiškų triukšmo lygį įrodančių dokumentų 
kopijų, patvirtintų atsakingų darbuotojų parašais. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad rengiant PAV ataskaitą triukšmo skaičiavimai atlikti 
remiantis triukšmo lygį patvirtinančiais dokumentais. PAV ataskaitoje yra pateikti triukšmo lygį 
įrodančių dokumentų fragmentai ir kopijos, tačiau ne pilni dokumentai, nes tai yra konfidenciali 
informacija ir viso dokumento pateikti nėra galimybių. 

8. 

Žemiau iš PAV pateiktoje lentelėje matome, kad triukšmo lygis dieną yra, o naktį jis lygus 0. 
Prašome paaiškinti ar naktį nebus jokio triukšmo jei gamyba bus vykdoma ištisą parą? Tuo 
tarpu kitoje lentelėje triukšmo lygis ties rekomenduojamos sanitarinės zonos ribomis yra ir 
dieną, ir naktį. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad triukšmo lygiai dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir 
nakties (22-7 val.) metu skiriasi, nes dienos ir vakaro metu planuojamos ūkinės veiklos metu veiks 
daugiau triukšmo šaltinių (krovos darbai ant rampos, atidaryti pastato vartai), lyginant su nakties 
metu, todėl dienos ir vakaro metu bus skleidžiamas didesnis triukšmo lygis. 
 
Taip pat paaiškiname, kad triukšmo lygis ties artimiausiu gyvenamuoju ir visuomeninės paskirties 
pastatu skiriasi nuo triukšmo lygio ties rekomenduojamos SAZ ribomis todėl, kad šie objektai yra 
nutolę nuo PŪV metu planuojamo naudoti pastato ir jame veiksiančių triukšmo šaltinių. 

9. 
Išvadoje apie PŪV generuojamą triukšmą, ūkinės veiklos ir transporto triukšmas 
nesumuojamas ir vertinamas atskirai. Manome, kad čia turi būti vertinamas suminis ūkinės 
veiklos ir transporto triukšmo lygis. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai buvo įvertinti 
vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) reikalavimais bei nustatytais 
ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais.  
Higienos normoje pateikiamos triukšmo lygio ribinės vertės ūkinės veiklos objektų ir transporto 
priemonių keliamam triukšmui. Suminio planuojamos ūkinės veiklos ir transporto sukeliamo triukšmo 
lygio ribinės vertės nėra nustatyta, todėl suminis triukšmo lygis nėra skaičiuojamas. 
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10. 

Planuojama įmonė neturi numačiusi savo automobilių stovėjimo aikštelės nei lengvajam, nei 
sunkiajam transportui. Numatoma, kad į įmonę kasdien atvyks 43 personalo lengvieji 
automobiliai ir 55 sunkiosios transporto priemonės. Planuojama, kad visas atvykstantis 
transportas bus statomas kažkur aplinkinėje teritorijoje pagal esamą infrastruktūrą. Ar yra 
atlikta minimos esamos infrastruktūros analizė dėl galimybių ja naudotis transporto 
priemonių stovėjimui? Turi būti numatytos pakankamo dydžio transporto stovėjimo 
aikštelės. 

Atsižvelgdami į pastabą, paaiškiname, kad transporto priemonės, atvežusios žaliavas įvažiuos į 
sandėlių patalpas. Šių patalpų vartai bus atidaromi ir uždaromi tik įvažiuojant ir išvažiuojant 
transporto priemonėms. Iškrovos laikotarpyje vartai lieka uždari. Tokių reisų planuojama 23 per 
dieną.  
Gatavos produkcijos krovos darbai bus vykdomi esant atviriems vartams 32 reisus per parą.   
Tokiu būdu atviri vartai lieka 8 valandas, esant bendram krovos laikotarpiui nuo 7 val. iki 22 valandos.  
Šiuo laikotarpiu produkcijos krova su 8 valandomis atvirais vartais numatoma vykdyti nuo sandėlių 
rampos, o automobilių stovėjimo poreikius tenkina teritorija šalia rampos. 
Taip pat planuojama, kad per dieną atvyks viena transporto priemonė išvežanti atliekas, kuri įvažiuos 
pro vartus į patalpas. Atliekų krovos metu vartai bus uždaryti. 
Iš PAV ataskaitoje pateiktos transporto judėjimo schemos matyti, kad yra galimybė naudoti 
privažiavimui ir išvažiavimui Audėjų ir Pramonės gatves.  
Žaliavų atvežimas ir produkcijos išvežimas bus planuojamas siekiant tolygiai paskirstyti atvykstančių 
transporto priemonių kiekį. Planuojama, kad per valandą atvyks vidutiniškai 4 transporto priemonės. 
Esant poreikiui transporto priemonės savo pakrovimo ar iškrovimo eilės lauks teritorijoje šalia 
rampos.  
Pažymime, kad transporto priemonės privažiuoti ir išvažiuoti galės Audėjų ir Pramonės gatvėmis. Iki 
šių gatvių atvykimas galimas įvairiais kelias, esamu plačiu kelių infrastruktūros tinklu. 

11. 

Normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (SAZ) iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo 
veiklai yra numatyta 300 metrų. Tačiau šioje PAV ji sumažinta iki 0 metrų ir ribojasi tik su 
gamybinio pastato sienomis (rampa). Prašau paaiškinti:  kuo remiantis SAZ buvo taip 
reikšmingai sumažinta nuo 300m iki 0m? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad patikslintas PAV ataskaitoje nurodytas ekonominės 
veiklos rūšių klasifikatorius 20.5 į 20.1 - Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių 
plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba. Taip pat patikslinta informacija apie Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme Nr. XIII-2166 (Žin. 2019-06-19, Nr. 9862) 
planuojamai ūkinei veiklai nustatytą normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, patikslinta, kad 
normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500 m.  
 
Taip pat, atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės 
sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai 
ir (ar) objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis 
nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės 
sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas arba padidintas 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos  SAZ ribos, įvertinus ūkinę 
veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties 
keliamą triukšmo lygį. 

12. 
Vienas iš gamybos šalutinių produktų yra įvardijamas silicio dioksido dulkės, kurios yra 
kenksmingos žmonių sveikatai ir gali sukelti plaučių vėžį. Todėl siūlome atidžiau išnagrinėti 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatomos silicio 
dioksido dulkių emisijos nei į patalpas, nei į atmosferos orą.  
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kiek silicio dioksido išsiskirs į darbo aplinką bei į šalia pastato esančias teritorijas aplink PŪV 
gamybos pastatą ir ar tai nesukels pavojaus žmonių sveikatai? 

13. 
Teigiama, kad gamybos tikslams per metus bus sunaudojama beveik 88 tūkst.m3 vandens, 
tačiau nenumatyti jokie šio vandens valymo įrengimai. Teigiama, kad gamybos nuotekos 
nesusidarys. Kaip PŪV metu bus absorbuojama 88 tūkst. kūb. metrų vandens? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo 
technologiniame procese bus naudojamas uždarame cikle, kuriame jau panaudotas vanduo bus 
grąžinamas atgal į sistemą ir panaudojamas dar kartą, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys, valymo 
įrenginiai nėra numatyti. 
Vandens kiekis, reikalingas planuojamos ūkinės veiklos metu, apskaičiuotas kuriant technologinį 
procesą. 

14. 

Šiame PAV nėra atlikta poveikio aplinkai analizė, tuo atveju, jei įvyktų ekstremali situacija. 
Turima omenyje, kokia gali būti padaryta žala gamtai ir žmonėms avarijos ar gaisro atveju. 
Įmonėje bus laikomi dideli kiekiai cheminių medžiagų. Keletas jų: sieros rūgšties vienu metu 
bus laikoma 1,5 milijonai kilogramų; vandenilio peroksidas 200 tūkst.kilogramų; Magnio 
hidroksidas 2 milijonai kg; Azoto rūgštis (gaisrą padidinti galinti medžiaga) 2000kg ir kitos. 
Įvykus avarijai ir susimaišius minėtoms medžiagomis, gali įvykti nekontroliuojamos cheminės 
reakcijos su labai neigiamu poveikiu aplinkai, žmonėms. Manome, kad į PAV turėtų būti 
įtraukta ir poveikio aplinkai ir to poveikio mažinimo priemonių, prie galimos ekstremalios 
situacijos, analizė. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintais Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 
nuostatais (Žin. 2004, Nr. 130-4649, ir vėlesni pakeitimai) planuojamos ūkinės veiklos objektas nėra 
priskiriamas pavojingiems objektams ir jam neturi būti rengiamas pranešimas apie pavojingą objektą, 
avarijų prevencijos planas ar saugos ataskaita. 
 
Nepaisant to, atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad prieš pradedant vykdyti PŪV bus parengtas 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kuris nustatyta tvarka bus suderintas su atsakingomis 
institucijomis.  
 
PAV ataskaitos 12 skyriuje išsamiai aprašytos numatomos ekstremaliųjų įvykių prevencijos 
priemonės. 
 
Cheminių medžiagų tokių kaip sieros rūgštis, vandenilio peroksidas, magnio hidroksidas ir kt. 
naudojimas yra įprastas pramonės įmonėse, jų naudojimo saugos rizika įvertinta, vadovaujantis 
cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose pateikiama informacija. 
Patikslinta ataskaitos 2.5 papunktyje esanti informacija.  

15. 

Planuojamai ūkinei veiklai nėra svarstomos kitos alternatyvios vietos. Nagrinėjama vieta, 
mūsų manymu yra netinkama, kadangi sunkiosios chemijos pramonės gamyba numatoma 
vykdyti pastate, kuris yra tik 160 metrų nutolęs nuo artimiausio daugiabučio, 130 metrų nuo 
Kultūros ir komunikacijos centro, 400 metrų nuo artimiausio daugiabučių kvartalo, 500 metrų 
nuo vaikų lopšelio-darželio ir ribojasi su kitomis gamybos įmonėmis, kuriose dirba šimtai 
žmonių.  Siūlome svarstyti alternatyvią vietą ne arčiau kaip 2km nuo miesto gyvenamųjų 
rajonų ribos. 

Atsižvelgiant į tai kad: 
1. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų  
2. Planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje 
3. Planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi kito žemės sklypo ar pastatų, kuriuose būtų galima 
vykdyti tokią veiklą - 
Todėl esamas pastatas atitinka ir tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas ir 
kitos alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

Dainora Puvačiauskienė 2020-06-05 raštu pateikė klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 2 lapai. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

Dainorai Puvačiauskienei 
Putinų g. 12, Miklusėnų k., Alytaus r., 
el.p. puvaciauske@gmail.com 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2032  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-05. 

Pasiūlymą pateikė: Dainora Puvačiauskienė. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

Ataskaitos 1.2. skyriuje vertinant PŪV gretimybes nevertintas tame pačiame pastate 
Pramonės 1 esanti maitinimo įstaiga – Šefo bufetas. Nors pastatas nėra visuomeninės 
paskirties, tačiau dėl vykdomos maitinimo veiklos, minėta įstaiga turėtų būti įvardinama 
gretimybėse ir vertinamas galimas PŪV poveikis. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 str. 1 d. 
1p. „Statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus 
atvejus ir tvarką“. 
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 patvirtinto „Dėl statybos 
techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  8.5 punkte  apibrėžta, kad „Maitinimo 
paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai“. 
Išimtys, kada gyvenamuosius ar negyvenamuosius pastatus ar jų patalpas nepakeitus jų paskirties galima 
naudoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, nurodytai veiklai, 
yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintame 
„Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše“. Apraše nurodytas baigtinis veiklos 
rūšių sąrašas, kurias galima vykdyti negyvenamosios paskirties  pastatuose ar jų patalpose, nepakeitus jų 
paskirties. Tačiau, kavinės veikla nepatenka į minėtame apraše nurodytą išimčių sąrašą.  
Maitinimo įstaigos – Šefo bufetas veikla vykdoma pastate - Centrinio įėjimo patalpa su parduotuve, kurio 
unikalus Nr. 1190-0004-8179, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.  
Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą šiame pastate negali būti vykdoma maitinimo paslaugų 
veikla, todėl planuojamos ūkinės veiklos poveikis maitinimo įstaigai – Šefo bufetas nėra vertinamas. 

2. 

Nepateikta informacija apie rezervuarų tinkamumą tolimesnei eksploatacijai. Šie 
rezervuarai įrengti veikiant Alytaus medvilnės kombinatui (vėliau - AB „Alytaus tekstilė“), 
tačiau nepateikta informacija apie jų būklę, ar atliktas  įvertinimas dėl tolimesnės jų 
eksploatacijos, galbūt jų negalima eksploatuoti. Toks scenarijus Ataskaitoje nevertintas. 

 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamoje ūkinėje veikloje (toliau – PŪV) atsisakyta naudoti 
požeminius rezervuarus esančius už pastato ribų.   
Šia informacija papildyta poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaita. 

3. 
Nepateikta informacija apie PŪV atitikimą Alytaus miesto šilumos tiekimo specialiajam 
planui. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad remiantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 
d. patvirtintu sprendimu Nr. T-260 „Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimo 
(TPD reg. Nr. 00112000609) tvirtinimo“ patvirtintu Alytaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių 
keitimu, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į centralizuoto šildymo zoną. 
 
Papildyta ataskaitos 1.2 papunktyje esanti informacija. 

4. 

Pagal Ataskaitos 30 psl. pateiktą informaciją  mineralinės uolienos – granito 25 procentus 
sudaro Mg, Si, Fe, Ca, Al. Dar šiek tiek Mn, Cr, Ni ( pagal aprašymą galima suprasti, kad 
mažiau negu 1 procentą), tačiau nenurodyta, kas sudaro likusius 75 procentus. Kuo likusi 
sudedamoji dalis virsta vykstant gamybai? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą,  paaiškiname, kad PAV ataskaitoje yra išvardinti grynų cheminių elementų kiekiai, 
tačiau šios medžiagos yra oksidų, hidroksidų formoje, uolienoje, kurios sudėtį aprašo formulė Mg6|Si4 O10| 
(OH)8 ir kiti mineralai (magnezitas, dolomitas, ir didele grupe SiO2 mineralų.  Kai kurie iš jų turi net konstitucinį 
vandenį. 
Šios medžiagos, būdamos iškastines uolienos sudėtyje, sudaro bendrą  – 100% sudėtį. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

5. 
Aprašant technologiją Ataskaitos 31 psl. neaišku, kokiu būdu bus vykdoma mineralinės 
medžiagos filtravimas, kuriame smulkinimo proceso etape naudojamas vanduo? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vienos mineralinės medžiagos filtravimas nebus atliekamas. 
 
Papildyta ataskaitos 2.9 papunktyje esanti informacija. 

6. 

Aprašant gamybą, nepateikiamos vyksiančių cheminių procesų cheminės lygtys, pagal 
kurias galima būtų vertinti reaguojančias medžiagas ir susidarančius produktus. Pagal 
pateiktą aprašymą, technologija neturi analogų, todėl informacija turėtų būti pateikta taip, 
kad ją galima būtų vertinti nors pagal vykstančius cheminius procesus. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, papildyta ataskaitos 2.9 papunktyje esanti informacija. 

7. 
Pagal pateiktą technologinį aprašymą neaišku, kuriuose gamybos etapuose naudojamos 
medžiagos: azoto rūgštis, vandenilio peroksidas, natrio karbonatas, kalkės? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, informuojame, kad gamybos procesas yra originalus, susidedantis iš eilės unikalių 
etapų, kuriuose šarminės medžiagos, tokios kaip NaCO3 (natrio karbonatas) ir kalkės, naudojamos rūgščiai 
terpei neutralizuoti, vandenilio peroksidas – žemesnio  valentingumo metalų jonams oksiduoti, siekiant juos 
išskirti netirpiu junginių pavidalu. 
 
Taip pat informuojame, kad atsisakyta naudoti  azoto rūgštį.  
 
Papildyta ataskaitos 2.9 papunktyje esanti informacija. 

8. Ataskaitoje teikiama skirtinga informacija apie transporto srautą, kuris pristatys žaliavas. 

Atsižvelgdami į pasiūlymą, paaiškiname, kad transporto priemonės atveš žaliavas įvažiuos į sandėlių patalpas. 
Tokių reisų planuojama 23 per dieną. 
Planuojama, kad produkcija bus pakraunama į 32 transporto priemones per dieną. 
Taip pat planuojama, kad per dieną atvyks viena transporto priemonė išvežanti atliekas, kuri įvažiuos pro 
vartus į patalpas. 
 
Ši informacija PAV ataskaitoje suvienodinta. 

9. 
Pagal pateiktą Ataskaitoje informaciją neaišku, kaip išsiliejusius surinktus skysčius planuoja 
toliau naudoti technologiniame procese? Kaip jie bus surenkami: kiekvienas į skirtingas 
talpas, ar visi į vieną bendrą? Jei į vieną bendrą- kaip bus atskiriami? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad patalpoje, kurioje vyks cheminių medžiagų iškrovimas, bus įrengti 
surinkimo trapai, todėl skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto priemonių ar išsilies perkrovimo metu, bus 
surenkami įrengiamose skysčių surinkimo talpose ir vėliau panaudojami technologiniame procese. 
Išsiliejusi sieros rūgštis ar kitos žaliavos bus surenkamos į atskiras talpas. Skirtingi skysčiai surenkami atskirai 
ir, esant reikalui, praskiesti technologiniu vandeniu grąžinami į atitinkamas gamybos proceso stadijas.  
Papildyta ataskaitoje esanti informacija. 

10. Nepateikta informacija, kam bus naudojama dujinių katilų pagaminta šiluma? 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad technologinių procesų aprašymuose nurodyta kuriuose etapuose 
vyksta medžiagų/žaliavų/mišinių pašildymas. 

11. 
Nevertinti žaliavas, pagalbines medžiagas atvešiančio ir produkciją išvešiančio 
autotransporto išmetami teršalai. Šis autotransportas taip pat susijęs su PŪV. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta PAV ataskaitoje esanti informacija, apskaičiuoti į aplinkos orą išmetami 
teršalai, išsiskiriantys sunkiųjų transporto priemonių, atvežančių žaliavas bei išvežančių atliekas, 
manevravimo pastatų viduje metu, pakartotinai atliktas teršalų sklaidos ore modeliavimas.  

12. 

Ataskaitoje nevertinta taršą kvapais, tačiau vadovaujantis Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu VGTU 
parengtų „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijų“ 1.2. lentele,  kvapo slenkstį turi 
azoto rūgštis bei azoto dioksidas. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad kvapo slenksčio vertės priimtos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362  (Žin. 2007, Nr. 55-2162 ir 
vėlesni pakeitimai) patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių 
medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" priede pateikta informacija, kurioje nurodyta 
kad azoto rūgščiai bei azoto dioksidui nenustatytos kvapo slenksčio vertės. Taip pat informuojame, kad 
atsisakyta naudoti  azoto rūgštį.  
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 6 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“ 2020-06-05 raštu pateikė klausimus/pasiūlymus dėl viešo visuomenės 

supažindinimo su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 2 lapai. 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“, 
Pramonės g. 1A, LT-62175 Alytus, 
Tel. +370 315 77802, 
el.p. accounting@jakobsenhome.com 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2033  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-05. 

Pasiūlymą pateikė: UAB „JAKOBSEN HOME CO“. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

 

Atsakydami į klausimą/pasiūlymą informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 
m. balandžio 22 d. Nr. D1-237 įsakyme „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 
31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2020-04-23, Nr. 8467) nėra nurodyta reikalavimo skelbime 
ar kitur pateikti aplinkybių ar motyvų dėl galimybės atidėti viešą visuomenės supažindinimą iki 
draudimo galiojimo pabaigos. 

2. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2020 m. balandžio 22 d. Nr. D1-237 įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. 
spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2020-04-23, Nr. 8467), ekstremalios situacijos metu 
viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita organizuojamas 
internetinės vaizdo transliacijos būdu.  
Taip pat paaiškiname, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152  
(TAR, 2020-02-26, Nr. 4023) paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo 
koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Šis nutarimas nėra pakeistas ar panaikintas. 
Taip pat atsižvelgiant į visuomenės susidomėjimą planuojama veikla tikėtina, kad viešame 
visuomenės supažindinime su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galėjo dalyvauti daugiau nei 100 
žiūrovų. Dėl šios priežasties supažindinimas organizuotas internetinės vaizdo transliacijos būdu, prie 
kurios galėjo prisijungti daug didesnis gyventojų kiekis. Vaizdo transliacijos metu gyventojai galėjo 
užduoti klausimus žodžiu ar raštu ir išgirsti atsakymus į juos. 
Dėl šių priežasčių, laikantis teisės aktų reikalavimų UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos – 
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

3. 

 

vertinimo ataskaitos pristatymas visuomenei 2020 m. birželio 8 d. 17.00 val. vykdytas internetinės 
vaizdo transliacijos būdu. 

4. 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 7 
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Puslapis 1 iš 1 
 
 

UAB „APLINKOS VADYBA“ 

Tel.: 8 5 204 5139 • 8 613 22747, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt • www.aplinkosvadyba.lt 
Adresas korespondencijai: Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius 

Registracijos adresas: Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, į. k. 300513582, PVM m. k. LT100003527619 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 
Rotušės a. 4, Alytus 
El.p. info@alytus.lt 

2020 m. birželio 8 d. 
Nr.R2007 

DĖL VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO ATASKAITA 

 
UAB „Aplinkos vadyba“ gavo Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. birželio 5 d. raštą Nr. SD-3785(6.17.) 

dėl viešo visuomenės supažindinimo su UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. 

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152  (TAR, 2020-02-

26, Nr. 4023) paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) 

plitimo grėsmės. Šis nutarimas nėra pakeistas ar panaikintas. Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 

m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (TAR, 2020, Nr. 

5466 ir vėlesni pakeitimai) paskelbė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną, uždraudė ir apribojo 

atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus renginius bei susibūrimus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 22 d. Nr. D1-237 įsakymu „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2020-04-23, Nr. 8467), 

ekstremaliosios situacijos metu viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu. Apie numatomą viešą visuomenės supažindinimą su 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita visuomenė teisės aktų nustatyta tvarka buvo 

informuota. 

Dėl šių priežasčių, laikantis teisės aktų reikalavimų UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos – 

Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos pristatymas visuomenei 2020 m. birželio 8 d. 17.00 val. vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu. 

 

 

Direktorius      Nerijus Dilba 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“ 2020-06-08 raštu pateikė klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 10 lapų. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

UAB „JAKOBSEN HOME CO“, 
Pramonės g. 1A, LT-62175 Alytus, 
el.p. accounting@jakobsenhome.com 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2034  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-08. 

Pasiūlymą pateikė: UAB „JAKOBSEN HOME CO“. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad visi vertinimo metodai, naudoti vertinant galimą planuojamos 
ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
Atlikta statistinė duomenų analizė, aplinkos oro taršos ir triukšmo sklaidos modeliavimas, įvertintas 
galimas tiesioginis ir netiesioginis poveikis aplinkos komponentams bei numatytos prevencinės 
priemonės tam išvengti. 

2. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitos 2 skyriuje išsamiai aprašyta ir nurodyta kokią 
planuojamą veiklą numatoma vykdyti. Planuojamos veiklos metu bus vykdoma mineralinės uolienos 
perdirbimo veikla, kurios metu bus pagaminamos cheminės medžiagos. 

3. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslintas PAV ataskaitoje nurodytas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 
20.5 į 20.1 - Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko 
gamyba. Taip pat patikslinta informacija apie Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme Nr. XIII-2166 (Žin. 2019-06-19, Nr. 9862) planuojamai ūkinei veiklai nustatytą normatyvinę 
sanitarinės apsaugos zoną, patikslinta, kad normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500 m. Taip 
pat patikslinta informacija apie į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną patenkančius gyvenamuosius 
bei visuomeninės paskirties pastatus. 
Pažymime, kad vadovaujantis minėto įstatymo 51 straipsnio 1 punktu, planuojamos ūkinės veiklos 
vykdytojas gali pasirinkti – ar taikyti įstatyme nurodytą sanitarinės apsaugos zonų dydį ar nustatyti kitą 
sanitarinės apsaugos zonų dydį atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. Taip pat ši nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 
m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punkte, kuriame nurodoma, kad ūkinei veiklai ir (ar) 
objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas SAZ dydis gali būti 
sumažintas. 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties keliamą 
triukšmo lygį. 

4. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) 
objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose.  
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas sanitarinės 
apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 2019 m. birželio 6 d. įstatymo 
Nr. XIII-2166 51 straipsnio 2 dalį sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink stacionarius taršos 
šaltinius, esančius statiniuose ir (ar) įrenginiuose ar jų grupėse arba jiems skirtose teritorijose, kuriuose 
planuojama ar vykdoma ūkinė veikla ir (ar) objektai, arba aplink statinių ar įrenginių, kuriuose yra šioje 
dalyje nurodyti taršos šaltiniai, išorines atitvaras ar ribas (atsižvelgiant į ūkinės veiklos rūšį, taršos šaltinių 
išsidėstymą). Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink šių objektų stacionarius taršos šaltinius, 
išmetančius (išleidžiančius, paskleidžiančius) aplinkos oro teršalus, kvapus, triukšmą ar kitus fizikinius 
veiksnius. 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos  SAZ ribos, įvertinus ūkinę 
veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties 
keliamą triukšmo lygį. 

5. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją bus 
pristatomos ir išvežamos tik autotransporto priemonėmis. Geležinkelis nebus naudojamas. Ši informacija 
aiškiau išdėstyta  ataskaitos 2.9 papunktyje. 
 
Taip pat paaiškiname, kad patekimas į PŪV teritoriją vertintas įvertinant artimiausias šalia PŪV teritorijos 
esančias gatves, kuriomis į PŪV teritoriją atvyks su PŪV susijęs transportas (schema pateikta PAV 
ataskaitos 44 pav.).  
PAV ataskaitoje įvertintas triukšmo lygio padidėjimas dėl išaugsiančio transporto srauto, vykstančio į PŪV 
teritoriją. Modeliavimo rezultatai rodo, kad viešo naudojimosi gatvėse pravažiuojančio autotransporto 
srauto, prie kurio pridėtas ir autotransporto srautas, padidėjantis dėl ūkinės veiklos objekto, skleidžiamas 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir 
nakties metu neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 
1 lentelės 3 punktą.  
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

6. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją bus 
pristatomos ir išvežamos tik autotransporto priemonėmis. Geležinkelis nebus naudojamas. Ši informacija 
aiškiau išdėstyta  ataskaitos 2.9 papunktyje. 
 
Taip pat paaiškiname, kad PŪV metu per metus bus pagaminama 187,2 tūkst. t magnio sulfato, 17,1 
tūkst. metalurginių miltelių, 9 tūkst. t. natrio sulfato, 18,6 tūkst. t amorfinio silicio dioksido ir 22,8 tūkst. 
t  kvarcinio smėlio. Šiai produkcijai pagaminti bus sunaudota – 179,8 tūkst. t žaliavų.  
Viso į PŪV teritoriją bus pristatoma/išgabenama 434,5 tūkst. t žaliavų ir produkcijos. Skaičiuotinas 
transporto priemonių  reisų skaičius – 434500t/24t/340 dienos= 53,25 vnt., t.y. toks teorinis  transporto 
priemonių kiekis reikalingas per parą. PAV ataskaitoje įvertintas nepalankesnis aplinkai scenarijus, t.y. 
priimama, kad galbūt ne visos sunkiosios transporto priemonės atvyks/išvyks pilnai pakrautos, todėl 
atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą numatytas didesnis transporto srautas, nei teoriškai yra 
reikalingas. 

7. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad į klausimą dėl vertinamų srautų, transporto judėjimo 
schemos ir atliktų transporto sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimo atsakyta anksčiau pateiktuose 
atsakymuose. 

8. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją bus 
pristatomos ir išvežamos autotransporto priemonėmis. Ši informacija aiškiau išdėstyta ataskaitos 2.9 
papunktyje. 
 
Taip pat, atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta PAV ataskaitoje esanti informacija, apskaičiuoti į aplinkos 
orą išmetami teršalai, išsiskiriantys sunkiųjų transporto priemonių, atvežančių žaliavas manevravimo 
pastatų viduje metu, pakartotinai atliktas teršalų sklaidos ore modeliavimas. 

9. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta ataskaitos 5.1 papunktyje pateikta informacija, nurodant iš 
autokrautuvų išsiskiriančius teršalus, taršos šaltinius per kuriuos jie pateks į aplinkos orą, jų momentinius 
ir metinius kiekius.  
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

10. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos patalpų pritaikymui nebus 
statomi nauji statiniai, vykdomi statybos ar remonto darbai, kurių vykdymui reikalingi statybos leidimai 
ir statinio statybos užbaigimo procedūros. Esamų patalpų pritaikymui bus atliekami tik remonto darbai. 
Patalpų pritaikymo ir remonto darbų etapai nurodyti PAV ataskaitos 2.1 papunktyje, šių darbų metu 
susidarančių atliekų kiekiai nurodyti PAV  2.8 papunktyje. Pažymime, kad esamų patalpų remonto ir 
pritaikymo planuojamai veiklai darbai neturės reikšmingos įtakos aplinkai. 

11. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta ataskaitos 2.8 papunktyje pateikta informacija. 

12. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad geležinkelio atšakos pastato viduje nėra. Mineralinių uolienų, 
cheminių medžiagų pristatymas gali būti vykdomas į artimiausią geležinkelio stotį, iš kurios 
autotransportu bus gabenama į gamyklą.  
Vykdant ankstesnę veiklą, patalpose buvo saugomi įvairūs chemikalai, įskaitant ir sieros rūgštį. Šių 
patalpų pritaikymui naujiems poreikiams nebūtina atlikti pastato rekonstrukcijos darbų.  
Esama stogo konstrukcija nebus keičiama. Ventiliacinės sistemos ir kitiems oro taršos šaltiniams įrengti 
bus panaudotos esančios technologinės ir ventiliacinės  angos.  

13. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamoje ūkinėje veikloje atsisakyta naudoti požeminius 
rezervuarus esančius už pastato ribų.  
Avarinio išsiliejimo metu skysčiams surinkti bus naudojamos rūsio patalpose esančios talpos, kurių tūris 
20 m3, turinčios priemones skysčių lygio kontrolei. Siekiant eliminuoti persipylimo galimybę, bus įrengti 
siurbliai, kuriais esant būtinybei skysčiai bus perpumpuojami į technologinių įrengimų laisvus tūrius, o 
esant reikalui, į patalpose esančius sandarius  betoninius konstrukcinius elementus (rezervuarus), kurių 
talpa priskirta vienai linijai yra 600 m3. Maksimaliai vienoje linijoje vienu metu gali būti 600 m3 gamybinių 
tirpalų.  

14. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją bus 
pristatomos ir išvežamos tik autotransporto priemonėmis. Ši informacija aiškiau išdėstyta  ataskaitos 2.9 
papunktyje. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

15. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją bus 
pristatomos ir išvežamos tik autotransporto priemonėmis. Ši informacija aiškiau išdėstyta  ataskaitos 2.9 
papunktyje. 

16. 

 

Atsakydami į klausimą, informuojame, jog planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo bus sunaudojamas 
gamybos procese, dalis vandens bus išgarinama, kita (didžioji) dalis bus surišta pagamintoje produkcijoje. 
Technologiniame procese gamybinės nuotekos nesusidaro (uždaras gamybos ciklas). Į nuotekų tinklus 
bus išleidžiamos tik buitinės nuotekos. 
Planuojama suremontuoti rampą ir privažiavimą prie jos. Tai atlikus bus galima vykdyti krovos darbus.  

17. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad triukšmo sklaidos skaičiavimuose patekimas į PŪV teritoriją 
vertintas įvertinant artimiausias šalia PŪV teritorijos esančias gatves, kuriomis į PŪV teritoriją atvyks su 
PŪV susijęs transportas (schema pateikta 44 pav.).  
Gauti rezultatai, įvertinus tiek esamą situaciją, kai su PŪV susijęs transportas nėra vertinamas, tiek 
planuojamą situaciją, kai įvertinamas ir dėl PŪV padidėjantis transporto srautas, pateikti 11.6 papunktyje, 
triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti prieduose. 

18. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitoje įvertintas triukšmo lygio padidėjimas dėl 
išaugsiančio transporto srauto, vykstančio į PŪV teritoriją. Triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti 
specializuota kompiuterine programa CadnaA. Modeliavimo rezultatai rodo, kad viešo naudojimosi 
gatvėse pravažiuojančio autotransporto srauto, prie kurio pridėtas ir autotransporto srautas, 
padidėjantis dėl ūkinės veiklos objekto, skleidžiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir 
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršija didžiausių leidžiamų 
triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.  
 
Taip pat paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją geležinkelio transportu nebus 
pristatomos. 

19. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vertinant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį 
ir jo atitikimą HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) 1 lentelės 4-ame punkte 
nurodytoms triukšmo lygio ribinės vertėms, vertinamas tik planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas 
triukšmas. 

20. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad rengiant PAV ataskaitą triukšmo skaičiavimai atlikti remiantis 
triukšmo lygį patvirtinančiais dokumentais. PAV ataskaitoje yra pateikti triukšmo lygį įrodančių 
dokumentų fragmentai ir kopijos, tačiau ne pilni dokumentai, nes tai yra konfidenciali informacija ir pilnų 
dokumentų pateikti negalime. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
Taip pat paaiškiname, kad gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai buvo įvertinti vadovaujantis HN 
33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) reikalavimais bei palyginti su nustatytais ribiniais 
ekvivalentinio garso slėgio dydžiais.  
Higienos normoje triukšmo nustatytos atskiros triukšmo lygio ribinės vertės ūkinės veiklos objektų ir 
transporto priemonių vykstančių viešaisiais keliais keliamam triukšmui. Suminio planuojamos ūkinės 
veiklos ir transporto sukeliamo triukšmo lygio ribinės vertės nėra nustatyta, todėl suminis triukšmo lygis 
nėra skaičiuojamas ir vertinamas. 
 
Taip pat paaiškiname, kad duomenų apie foninį triukšmo lygį planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje 
nėra, todėl foninis triukšmo lygis nėra vertinamas. 

21. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdoma beatliekinė 
gamyba, t.y. technologinio proceso metu nesusidarys jokios atliekos. Atsižvelgiant į tai, kad visos 
cheminės medžiagos bus transportuojamos tam skirtomis specialiomis transporto priemonėmis ir 
pristatytos bus tiesiogiai perpumpuojamos į joms laikyti pritaikytas sandarias talpas, cheminėmis 
medžiagomis užterštos pakuotės nesusidarys.  
 
Taip pat paaiškiname, kad veiklos metu susidarančios pakuotės bus tvarkomos jas perduodant atliekas 
apdorojančioms įmonėms. 

22. 

 

Atsižvelgiant į tai kad: 
1. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų  
2. Planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje 
3. Planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi kito žemės sklypo ar pastatų, kuriuose būtų galima 
vykdyti tokią veiklą - 
Todėl esamas pastatas atitinka ir tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas ir 
kitos alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. 
 
Taip pat paaiškiname, kad visos reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir 
kompensavimo priemonės vertintiems aplinkos komponentams ir visuomenės sveikatai yra pateiktos 
ataskaitoje. 

23. 

 

Atsižvelgdami į Jūsų pastabą informuojame, kad patalpų remonto metu susidariusios atliekos bus 
tvarkomos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 (Žin. 2007, Nr. 10-403) patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.  
Atsižvelgiant į pastabą, PAV ataskaitoje patikslinta informacija apie statybinių atliekų susidarymą ir 
laikymo laikotarpį. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

24. 

 

Informuojame, kad technologinio proceso metu nebus naudojami argonas, benzenas, acetonas, eteriai, 
kalis, natris. Reakcijose nedalyvauja degios medžiagos ar komponentai, galintys sukelti gaisro pavojų. 
Vandenilio peroksidas, kaip oksidatorius, yra sprogimui ir gaisrui nepavojinga medžiaga. Informuojame, 
kad planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas pakeitė vandenilio peroksido sandėliavimo vietą –  iš pastato 
rytinės pusės į pastato šiaurinę pusę, besiribojančią su rampa. 
 
Taip pat atsisakyta naudoti azoto rūgštį. Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

25. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitoje pateikta išsami informacija apie numatomą 
ankstyvojo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą. Pateikta informacija apie atstatomą patalpų viduje 
anksčiau buvusią vidaus gaisrinio vandentiekio sistemą, taip pat apsaugos nuo žaibo sistemas. 
Nurodoma, kad objektas bus aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, pastate bus tolygiai 
išdėstyti milteliniai gesintuvai. Nurodytos pagal atliekų rūšį parenkamos gaisrų gesinimo medžiagos ir 
priemonės. Pateikta informacija apie žmonių evakuaciją gaisro metu, mechanines vėdinimo ir dūmų 
šalinimo sistemas. 
 
Bus parengtas Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kuris nustatyta tvarka bus suderintas su 
atsakingomis institucijomis. Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

26. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitoje vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį 
aplinkos orui,  įvertinti  visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų (įmonių, įstaigų), 
turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų 
vadovaujantis Inventorizacijų ataskaitų įforminimo tvarka duomenys, taip pat įvertinti planuojamos 
ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos 
orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys. 
 
PAV ataskaitoje atliktuose triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertintas artimiausiose, šalia PŪV teritorijos 
esančiomis gatvėmis, vykstančio transporto keliamas triukšmas.  

27. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintais Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 
nuostatais (Žin. 2004, Nr. 130-4649, ir vėlesni pakeitimai) planuojamos ūkinės veiklos objektas nėra 
priskiriamas pavojingiems objektams ir jam neturi būti rengiamas pranešimą apie pavojingą objektą, 
avarijų prevencijos planas ar saugos ataskaita. 
 
PAV ataskaitos 12 skyriuje išsamiai aprašytos numatomos ekstremalių įvykių prevencijos priemonės. 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad prieš pradedant vykdyti PŪV bus parengtas ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planas ir suderintas su atsakingomis institucijomis. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

28. 

 

Atsižvelgdami į pasiūlymą, pažymime, kad pasiūlyme nurodytas pagamintos produkcijos kiekis (353,1 
tūkst. t) yra netikslus. Jis gautas sumuojant tarpinius produktus su galutiniais.  
 
Visas metinis produkcijos kiekis, veikiant trims gamybinėms linijoms yra 254,7 tūkst. Atkreipiame dėmesį, 
kad šioje technologijoje vanduo yra surišamas ir lieka pagamintame produkte.  

29. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad pastato išorėje, ant rampos, bus pakraunama gatava 
produkcija. Žaliavos iškraunamos transporto priemonei įvažiavus į pastato vidų. Kol vyks iškrovimo darbai 
transporto priemonių varikliai nebus įjungti.  
 
Taip pat, atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta PAV ataskaitoje esanti informacija, apskaičiuoti į aplinkos 
orą išmetami teršalai, išsiskiriantys sunkiųjų transporto priemonių, atvežančių žaliavas (mineralinę 
uolieną, sieros rūgštį, natrio hidroksidą ir sodą) manevravimo pastatų viduje metu, pakartotinai atliktas 
teršalų sklaidos ore modeliavimas. 

30. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad mineralinėms uolienoms laikyti yra bendras sandėlis 
šiaurinėje pastato dalyje (prie rampos), kietų žaliavų: kalcinuotos sodos – pastato rytinės dalies 
patalpose, o negesintos kalkės – atskiroje patalpoje greta mineralinių uolienų sandėlio. Skystieji 
cheminiai reagentai – sieros rūgštis, vandenilio peroksidas, laikomi specialiai tam parengtose atskirose 
patalpose: sieros rūgštis – pastato rytinės pusės patalpose, vandenilio peroksidas – šiaurinės pusės 
pastato patalpoje.       
 
Avarijos metu – saugoma taip kaip bus nurodyta Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, kuris nustatyta 
tvarka bus suderintas su atsakingomis institucijomis.  
 
Visos cheminės medžiagos bus saugomos atskirai tam skirtose ir pritaikytose saugiose patalpose. 

31. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, PAV ataskaitoje patikslinti vienu metu laikomų žaliavų kiekiai, nurodytas sieros 
rūgšties ir vandenilio peroksido penkių dienų rezervas, kurio laikymui numatomos standartinės tokių 
medžiagų laikymui ir transportavimui pritaikytos talpos. 
 
Birių medžiagų sandėliavimas krūvose nenumatytas. Mineralinės uolienos granito padermės ir magnio 
hidroksidas tiekiamas didmaišiuose, kalcinuota soda, negesintos kalkės, natrio šarmas – standartinėse 
pakuotėse. 
 
Avarijų atveju sandėliuojamos medžiagos nesukels sprogimo ar pavojingų reakcijų grėsmės. 
Sandėliavimui skirtose patalpose atlikti perdangų stiprumo tyrimai leido įvertinti leistinas sandėliavimo 
apkrovas grindims. 
 
Sandėliuose ir gamybinėse patalpose yra ventiliacinė sistema.   
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

32. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad į šį klausimą dalinai atsakyta 16 ir 28 klausimuose.  
 
Susidarę techniniai skysčiai – vanduo po plovimo, grąžinami atgal į gamybos procesą. Gamybinės 
nuotekos nesusidarys. Patalpų valymą atliks specializuota įmonė teikianti tokias paslaugas. Susidarę 
patalpų valymo vandenys į nuotakyną nebus išleidžiami. Patalpų valymo būdas ir periodiškumas bus 
pasirinktas pradėjus veiklą. Tai yra įprastinė gamybinio pastato aptarnavimo veikla. 
 
Lietaus nuotekų tinklai nėra keičiami. Eksploatuojami esami tinklai. 

33. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad technologinių schemų aprašuose pateikta informacija 
pakankama  PAV ataskaitos tikslams. Poveikio aplinkai turinčių įrengimų charakteristikos pateiktos PAV 
ataskaitos prieduose. 
  
Vadovaujantis principinėmis schemomis galima spręsti apie pastato tinkamumą planuojamai ūkinei 
veiklai.  

34. 

 

Atsižvelgdami į pasiūlymą, paaiškiname, kad metalurginių miltelių sudėtis pateikta PAV ataskaitos 2.3.1 
lentelėje, kuri papildyta manganu (Mn). Visos metalurginių miltelių dalys be kitų cheminių elementų ir 
be jokių radioaktyvumo požymių  gaunamos iš granito kilmės žaliavinės uolienos.  

35. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad LAND 43-2013 ir vidutinių KDĮ reikalavimai netaikomi 
įrenginiams, gamybos procese naudojantiems degimo produktus tiesioginiam daiktų ar medžiagų 
šildymui, džiovinimui ar kitokiam apdorojimui. Džiovintuvuose  dujų degimo produktai bus naudojami 
tiesioginiam produkcijos šildymui 
Emisijų skaičiavimo metodikos pateiktos PAV ataskaitos 5.1 papunktyje. Atsižvelgiant į pasiūlymą 
papildytas PAV ataskaitos 5.1 papunktis. 
Taip pat paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos vietoje geležinkelio transportu nebus 
naudojamasi.  
Oro teršalų sklaidos modeliavimo įvesties duomenys pateikti PAV ataskaitos 5.1.6 ir 5.1.7 lentelėse.  
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

36. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitos 2.9 punkte yra pateiktas cheminių medžiagų 
gamybos aprašymas. Taip pat pažymime, kad pagamintos produkcijos naudojimo būdai, pagamintų 
cheminių medžiagų cheminės saugos ataskaitos parengimas nėra poveikio aplinkai vertinimo objektas. 

37. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu įvertintas suminis gretimoje 
teritorijoje manevruojančio transporto, kuriuo yra pasiekiamos kitos gretimybėse veikiančios įmonės bei 
kt. paskirties pastatai, sukeliamas triukšmo lygis.  
PAV ataskaitoje įvertintas triukšmo lygio padidėjimas dėl išaugsiančio transporto srauto, vykstančio į PŪV 
teritoriją. Modeliavimo rezultatai rodo, kad viešo naudojimosi gatvėse pravažiuojančio autotransporto 
srauto, prie kurio pridėtas ir autotransporto srautas, padidėjantis dėl ūkinės veiklos objekto, skleidžiamas 
triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir 
nakties metu neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 
1 lentelės 3 punktą. 
 
Taip pat paaiškiname, kad buvo atliktas į aplinkos orą galimai išmetamų teršalų sklaidos ore 
modeliavimas. Atliekant modeliavimą, įvertinti visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos 
objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų 
vadovaujantis inventorizacijų ataskaitų įforminimo tvarka duomenys, taip pat, visiems nagrinėjamiems 
teršalams įvertinti planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas 
sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose pateikti į aplinkos orą 
numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenys. 
Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną  nei 
planuojamos ūkinės veiklos, nei rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ar artimiausios 
gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai, reikšmingas 
poveikis nėra numatomas. 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

UAB „Haltex“ 2020-06-08 raštu pateikė Suinteresuotų verslo įmonių klausimus/pasiūlymus dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 3 lapai. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

Suinteresuotoms verslo įmonėms, 
UAB „Haltex“, 
Pramonės g. 1, 62175 Alytus, 
el.p. info@haltex.eu, gintare@haltex.eu  

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2035  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-08. 

Pasiūlymą pateikė: Suinteresuotos verslo įmonės. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

Suinteresuotos, greta projektuojamo objekto dirbančios verslo įmonės ir  miesto visuomenė  
negali pasidomėti, palyginti būsimos veiklos ir jos poveikio su kitomis jau dirbančiomis 
gamyklomis, kurios naudoja tokį pat apdirbimo būdą. Deklaruojama, kad bus dirbama pagal 
naują unikalią technologiją, tačiau neįvardinama, kokia.   
Kas tą naują technologiją testavo ir/ar aprobavo aplinkosaugos požiūriu ir prisiims 
atsakomybę? Ar sprendimas patentuotas? Kyla klausimas ar 300  metrų saz. yra pakankama 
? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad technologiją sukūrė įmonė UAB „MS LT01“ ir sudaryta 
mokslininkų grupė. Sukurta beatliekinė, netarši, nekenkianti gamtai gamyba, tuo ji ir yra unikali.  
 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslintas PAV ataskaitoje nurodytas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 
20.5 į 20.1 - Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko 
gamyba. Taip pat patikslinta informacija apie Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme Nr. XIII-2166 (Žin. 2019-06-19, Nr. 9862) planuojamai ūkinei veiklai nustatytą normatyvinę 
sanitarinės apsaugos zoną, patikslinta, kad normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500 m. Taip 
pat patikslinta informacija apie į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną patenkančius gyvenamuosius 
bei visuomeninės paskirties pastatus. 
Pažymime, kad vadovaujantis minėto įstatymo 51 straipsnio 1 punktu, planuojamos ūkinės veiklos 
vykdytojas gali pasirinkti – ar taikyti įstatyme nurodytą sanitarinės apsaugos zonų dydį ar nustatyti kitą 
sanitarinės apsaugos zonų dydį atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. Taip pat ši nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 
m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punkte, kuriame nurodoma, kad ūkinei veiklai ir (ar) 
objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas SAZ dydis gali būti 
sumažintas. 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties keliamą 
triukšmo lygį. 

2. 

Į galimai būsimos taršios įmonės sanitarinę apsaugos zoną patenka gretimų įmonių 
administraciniai ir gamybiniai pastatai: UAB Haltex, UAB „Šventė Jums“ maitinimo įstaigos, 
UAB Jacobsen Home CO, AB „Snaigė“ , AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Alsaflex“, 
AB „Grinduva“  ir daug kitų smulkių įmonių ofisai. Galimai būsimos gamyklos gamybinės 
patalpos, o tiksliau rūsiai, driekiasi po kitų įmonių patalpomis.  

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PŪV metu veikla bus vykdoma tik UAB „MS LT01“ valdomose 
patalpose, kurios nėra rūsiuose po kitų įmonių patalpomis. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje įvertinus planuojamą ūkinę veiklą apskaičiuotos 
rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima visą nuomojamo pastato dalį ir planuojamą 
naudoti rampą. Planuojama veikla neturės poveikio kitų įmonių darbuotojų darbo sąlygoms. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
Kaip ir kas užtikrins, kad minimuose rūsiuose nebus vykdoma tarši gamyba ir  jos poveikis 
neįtakos kitų įmonių darbuotojų darbo sąlygų? Kodėl PAV nevertinama numatomos veiklos 
faktorių ir potencialios taršos įtaka aplinkiniuose pastatuose dirbantiems darbuotojams? 

3. Kodėl PAV ataskaitoje nevertinamos ir nenagrinėtos alternatyvios vietos  gamyklos įkūrimui? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad įvertinus tai, kad: 
 
1. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų;  
2. Planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje; 
3. Planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius; 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi kito žemės sklypo ar pastatų, kuriuose būtų galima 
vykdyti tokią veiklą – 
Esamas pastatas atitinka ir tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas ir kitos 
alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. 

4. 

Gamyklai numatyti pastatai statyti  septintajame  dešimtmetyje. Jų paskirtis - lengvosios 
pramonės gamybai, o projekte numatomi sunkiosios chemijos pramonės gamybos procesai. 
Žinant, kad ne tik šalia bet ir virš numatomos gamyklos veiklą vykdo kitos įmonės. Ar pastato 
konstrukcijos atlaikys tokius veiklos procesus? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad įmonė UAB „MS LT01“ du kartus atliko planuojamų naudoti 
patalpų ekspertizę, pirmąjį kartą prieš UAB „Ekologistika“ įmonėje kilusį gaisrą, ir antrąjį kartą po gaisro. 
Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinius tyrimus nepastebėta konstrukcijos pažeidimų, todėl 
esamas pastatas tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas. 
Taip pat pažymime, kad virš numatomos gamyklos kitos įmonės veiklos nevykdo. 

5. 

Turime labai skaudžią patirtį dėl įvykio greta projektuojamos gamyklos buvusioje 
„Ekologistikos“ įmonėje. Manome, kad PAV ataskaitoje nepakankamai išanalizuotas ūkinės 
veiklos pažeidžiamumas dėl tikėtinų ekstremaliųjų įvykių:  
Cheminių medžiagų,  naudojamų apdirbimo procese, saugus transportavimas į gamyklą, 
iškrovimas, didelių kiekių sandėliavimas, gretimai esančių įmonių ir gyvenviečių žmonių 
informavimas, darbuotojų evakavimas, padarinių šalinimas ir t.t. Kodėl neaprašyti veiksmai 
avarijos atveju?        

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintais Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 
nuostatais (Žin. 2004, Nr. 130-4649, ir vėlesni pakeitimai) planuojamos ūkinės veiklos objektas nėra 
priskiriamas pavojingiems objektams ir jam neturi būti rengiamas pranešimą apie pavojingą objektą, 
avarijų prevencijos planas ar saugos ataskaita. 
PAV ataskaitos 12 skyriuje išsamiai aprašytos numatomos ekstremalių įvykių prevencijos priemonės. 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad prieš pradedant vykdyti PŪV bus parengtas ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planas ir suderintas su atsakingomis institucijomis. 

6. 

Dėl suminio poveikio su jau vykdoma ūkine veikla - pagal viešai skelbiamas ataskaitas 
matome, kad Aplinkos apsaugos agentūra Dzūkijos regione surenka labai mažai duomenų 
apie oro užterštumą KD-10, KD-2,5, NO2, SO2, CO, CO2 ir kitais teršalais. Tai neleidžia 
suprasti, kokia tarša Alytaus mieste ir jo apylinkėse yra šiuo metu. Sunku suvokti kaip taršos 
rodikliai pakis, pradėjus veikti naujai sunkiosios pramonės įmonei. Be to, PAV vertinime 
naudojami 2014–2018 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios automatinės Lazdijų 
hidrometeorologinės stoties kasvalandiniai matavimų duomenys. Manome, kad jie 
neatspindi hidrometeorologinės situacijos Alytaus mieste. 
Kodėl ruošiant ataskaitą nebuvo pasitelkta mobili taršos matavimų stotis, siekiant nustatyti 
užterštumą Pramonės rajone ir kokį poveikį pokyčiai darytų Alytaus miestui ir gretimoms 
Miklusėnų ir kitoms gyvenvietėms? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudotos 2014–
2018 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios automatinės Lazdijų hidrometeorologinės stoties 
kasvalandiniai matavimų duomenys kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 
m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro 
užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 
orui įvertinti“ patvirtintoje Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 
duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkoje ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
(toliau –Tvarka). 
Taip pat paaiškiname, Vadovaujantis Tvarkos ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros 
direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 
naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, 
atliekant nurodytų teršalų (anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido ir lakiųjų 
organinių junginių) sklaidos modeliavimą, buvo naudojamos aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 
koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės 
koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Atliekant kitų teršalų sklaidos modeliavimą, buvo naudojamos apie 
ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu 
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3 
 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis inventorizacijų ataskaitų įforminimo tvarka 
duomenys, taip pat, visiems teršalams, buvo įvertinti planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų 
nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose 
(ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio 
skaičiavimo duomenys. 
Pažymime, kad mobilios oro taršos matavimų stoties duomenys vertinat prognozuojamą oro teršalų 
sklaidą nėra naudojami. 

7. 

Nors planuojama gaminti 57000 t. metalurginių miltelių (Nikelio, Chromo ir kt. hidroksidų)! 
Chromo hidroksido sulfatas buvo naudojamas kailių ir odos apdirbimo pramonėje ir jo 
naudojimo, dėl kenksmingumo sveikatai, jau atsisakoma. Kodėl vertinime nėra išskirta 
sunkiųjų metalų taršos emisija į aplinką? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitoje įvertintos visos teršalų emisijos, 
išsiskiriančios įmonės veiklos metu. Pagaminti metalurginiai milteliai pakavimo įrenginių pagalba bus 
supakuojami į sandarius maišus ir papildomos taršos į aplinkos orą nebus. 

8. 
Manome, kad PAV ataskaitoje nėra tinkamai įvertintas  tikėtinas  sunkiasvorių transporto 
priemonių srauto padidėjimas ir poveikis aplinkai. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos PAV ataskaitoje įvertintas triukšmo lygio 
padidėjimas dėl išaugsiančio transporto srauto, vykstančio į PŪV teritoriją.  Modeliavimo rezultatai rodo, 
kad viešo naudojimosi gatvėse pravažiuojančio autotransporto srauto, prie kurio pridėtas ir 
autotransporto srautas, padidėjantis dėl ūkinės veiklos objekto, skleidžiamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršija 
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.  
 
Taip pat paaiškiname, kad galima planuojamos ūkinės veiklos sukeliama aplinkos oro tarša yra įvertinama 
įsivertinus visus planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje numatomus stacionarius ir mobilius aplinkos oro 
taršos šaltinius.  
 
Taip pat, atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta PAV ataskaitoje esanti informacija, apskaičiuoti į aplinkos 
orą išmetami teršalai, išsiskiriantys sunkiųjų transporto priemonių, atvežančių žaliavas manevravimo 
pastatų viduje metu, pakartotinai atliktas teršalų sklaidos ore modeliavimas. 

9. 

Greta planuojamos gamyklos yra Alytaus kultūros centras (Pramonės g. 1B), kur sistemingai 
vyksta kultūriniai renginiai. Tai ir alytiškių masinių renginių organizavimo vieta, su atviru 
amfiteatru, įrengtu už ES lėšas. Tai kultūrinės traukos centras, Miesto visuomenė ir  įmonių 
darbuotojai noriai lankosi jame. Kyla abejonių ar bus įmanomas tolesnis sėkmingas šio 
kultūros centro  funkcionavimas dėl numatomos gamyklos veiklos poveikio? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos 
tiek be fono, tiek ir įvertinus foną nei planuojamos ūkinės veiklos, nei rekomenduojamos sanitarinės 
apsaugos zonos ar artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių 
sveikatos apsaugai, reikšmingas poveikis aplinkinėms teritorijoms nėra numatomas. 
Taip pat paaiškiname, kad iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ir ties rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių 
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą bei viešojo 
naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla susijusio 
autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 
33:2011 1 lentelės 3 punktą.   
 
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad planuojama ūkinė veikla kultūros 
centro veiklai įtakos nedarys. 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 10 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras 2020-06-08 raštu Nr. SD- 168 pateikė 

klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 1 lapas. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui, 
Pramonės g. 9, 62175 Alytus, 
el.p. amrc.administracija@zebra.lt, info@amrc.lt 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2036  

 408

mailto:info@aplinkosvadyba.lt
http://www.aplinkosvadyba.lt/
mailto:amrc.administracija@zebra.lt


1 
 

PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-08. 

Pasiūlymą pateikė: VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, papildyta poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikta informacija, į 
vertinimą įtrauktas VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro visuomeninės paskirties 
pastatas. 
 
Taip pat paaiškiname, kad suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek 
ir įvertinus foną nei planuojamos ūkinės veiklos, nei rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ar 
artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai, 
reikšmingas poveikis aplinkinėms teritorijoms nėra numatomas. 
 
Taip pat paaiškiname, kad iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų (įskaitant VŠĮ Alytaus medicininės 
reabilitacijos ir sporto centrą) aplinkoje ir ties rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis 
dienos, vakaro ir nakties metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės 
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą bei viešojo naudojimo gatvėmis 
pravažiuojančio ir su iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla susijusio autotransporto 
sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 
dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 
lentelės 3 punktą.   
 
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad planuojama ūkinė veikla VŠĮ 
Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro veiklai įtakos nedarys. 
 
Taip pat paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius yra atsakingas tik už įmonės 
darbuotojų evakuaciją, vykdant veiklą bus parengti visi būtini avarijų prevencijos planai ir suderinti su 
atsakingomis institucijomis. Už aplinkinėje teritorijoje veiklą vykdančių įmonių personalo evakuaciją 
yra atsakingos pačios įmonės. 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 11 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 2020-06-08 raštu Nr. SD-3810(6.17) pateikė 

klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 9 lapai. 
 
 
 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-08. 

Pasiūlymą pateikė: Alytaus miesto savivaldybės administracija. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 
Ar  bus statinio  statybos užbaigimo procedūra, kurios metu būtų galima įvertinti  statinio 
atitiktį  gaisrinę saugą reglamentuojantiems reikalavimams? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad įmonėje bus įdiegtos šiuolaikinės saugumo ir gaisrinės 
saugos priemonės: 
 
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka; 
2. Gaisrinės ir civilinės saugos mokymų programa; 
3. Reguliariai bus vykdomi gaisrinės ir darbo saugos žinių patikrinimai privaloma tvarka visiems 

darbuotojams kiekvienais kalendoriniais metais, žinių patikrinimas registruojamas atitinkamu 
protokolu; 

4. Bus patvirtintos reikalingos gaisrinės saugos instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami 
nuo pirmos darbo dienos ir periodiškai instruktuojami kas 12 mėnesių; 

5. Bus patvirtinta Priešgaisrinė Techninė komisija; 
6. Įmonėje kasmet vyks tiek civilinės saugos pratybos pagal galiojančius planus, tiek avarinių situacijų 

reagavimo planų kasmetiniai testavimai, pratybos ir testavimai nustatyta tvarka protokoluojami; 
7. Įmonės pastatai bus aprūpinti reikalinga priešgaisrine įranga, ankstyvosios gaisro detekcijos ir 

cheminės dujų taršos  signalizavimo sistema. Gaisrinės saugos sistemų priežiūra bus vykdoma 
pagal teisės aktų reikalavimus; 

8. Visos įmonėje sandėliuojamos cheminės medžiagos bus tvarkomos griežtai laikantis teisės aktų 
reikalavimų.  

 
Visi aktualūs gamybos saugumo ir cheminių medžiagų naudojimo klausimai bus aptarti Ekstremalių 
situacijų valdymo plane, kuris nustatyta tvarka bus suderintas su atsakingomis institucijomis. Šia 
informacija papildyta PAV ataskaita. 

2. 
Kaip technologiniame procese naudojamos medžiagos ir pagaminta produkcija gaisro atveju 
reaguotų su vandeniu ar kitomis gesinimo priemonėmis? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad visos technologinio proceso metu naudojamos medžiagos, 
pagaminta produkcija yra nedegios. Gaisro metu gali būti gesinama vandeniu arba vandens dulksna, 
išskyrus negesintas kalkes, natrio hidroksidą. Techninės sieros rūgštis gali būti gesinama vandens putų, 
milteliniais ar angliarūgštiniais gesintuvais, negesintos kalkės – milteliniais, putų ir angliarūgštiniais 
gesintuvais, natrio hidroksidas – milteliniais gesintuvais. Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

3. 
Kaip bus sprendžiamas klausimas dėl pavojingų ir nepavojingų medžiagų sandėliavimo saugių 
atstumų nuo kitų pastatų? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad pavojingosios ir nepavojingosios medžiagos bus 
sandėliuojamos tik planuojamos ūkinės veiklos patalpose. Teisės aktuose nėra nurodytų 
reglamentuojamų atstumų PŪV metu gaminamų ir naudojamų medžiagų sandėliavimui nuo kitų 
pastatų. Pavojingosios ir nepavojingosios medžiagos sandėliuojamos atskirai. Visas sandėliavimas vyks 
specialiai tam numatytuose ir pritaikytuose saugaus sandėliavimo vietose ir kaimyniniuose pastatuose 
veiklą vykdančioms įmonėms pavojaus nekels. Bus parengtas Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
kuris nustatyta tvarka bus suderintas su atsakingomis institucijomis. Šia informacija papildyta PAV 
ataskaita. 

4. 
Kokių saugos priemonių bus imtasi, kad apsaugoti požeminius rezervuarus nuo gaisro kilimo ir 
sprogimo? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamoje ūkinėje veikloje atsisakyta naudoti 
požeminius rezervuarus esančius už pastato ribų. Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

5. 
Pateikti planuojamo panaudoti geriamojo vandens balansą gamybiniam procesui (kasdien bus 
iš miesto centralizuotų vandentiekio tinklų planuojama paimti gamybai nuo 259 iki 400 m3 
geriamojo vandens, o į nuotekų tinklus planuojama išleisti tik 4 m3 buitinių nuotekų)? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo bus 
sunaudojamas gamybos procese, dalis vandens bus išgarinama, kita (didžioji) dalis bus surišta 
pagamintoje produkcijoje. Technologiniame procese gamybinės nuotekos nesusidarys (uždaras 
gamybos ciklas), todėl į centralizuotus nuotekų tinklus bus išleidžiamos tik buitinės nuotekos.  

6. 
Kaip dažnai numatoma praplauti naudojamus rezervuarus ir kur bus dedamas praplovimo 
vanduo (numatoma, kad rezervuarai gali būti naudojami cheminių medžiagų laikymui, 
pertekliniam vandeniui rinkti, avarijų, transporto metu išsiliejusių skysčių rinkimui ir t.t.)? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamoje ūkinėje veikloje atsisakyta naudoti 
požeminius rezervuarus esančius už pastato ribų. 
  
Taip pat paaiškiname, kad patalpose esančių rezervuarų galimybės leis, esant poreikiui, perpumpuoti jų 
turinį iš vieno rezervuaro į kitą, paeiliui juos praplaunant, o sukauptas vanduo su nuosėdomis bus 
palaipsniui sunaudojamas magnio sulfato gamyboje.  Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

7. 

Ar bus atliekami stebėjimo tyrimai (monitoringas) kokie teršalai patenka į gamybines 
nuotekas, kaip juos išvalo valymo įrenginiai? Jei taip, kokie konkrečiai teršalai bus stebimi? 
Sutrikus valymo įrenginių veiklai kur bus valomos ar nukreipiamos nuotekos? Kokios susidarys 
atliekos valymo įrenginiuose ir kaip jos bus likviduojamos? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos gamybinės nuotekos 
nesusidarys, todėl monitoringas nebus atliekamas.  (Dėl nuotekų susidarymo žr. 5, 6, 10 atsakymus).   

8. 
Kur bus dedamas, kaupiamas ir/ar sandėliuojamas po gamybiniuose nuotekų valymo 
įrenginiuose susidarantis dumblas? Kaip bus užtikrinama jo nepatekimas į nuotekų tinklus? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos 
nesusidarys. Technologiniame procese susidaręs techninis vanduo bus grąžinamos į technologinę liniją.  
Esant poreikiui techninis vanduo gali būti perpumpuojamas į pastate esančius vidinius rezervuarus. 
Visos nuosėdos suspensijų pavidalu bus gražinamos į technologinę liniją.  Technologinė linija ir pastate 
esantys vidiniai rezervuarai nebus sujungti su nuotekų tinklais, todėl skysčių patekimas į nuotekų 
tinklus negalimas. 

9. 
Pateikti trumpus aprašymus apie gamybinių nuotekų valymo įrenginių technologiją ir juose 
naudojamas chemines medžiagas? Kokios susidarys atliekos ir kur jos bus sandėliuojamos ir 
saugomos? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos gamybinės nuotekos 
nesusidarys, gamybinių nuotekų valymo įrenginiai nėra numatomi. 

10. 
Ataskaitos 30 psl. nurodyta, kad „Rūsio patalpose taip pat bus įrengtos talpos, kurių paskirtis – 
surinkti visus pirmame aukšte avarinio išsiliejimo metu išsiliejusius skysčius“. Kokio dydžio šios 
talpos? Ar jos nepersipildys? Ar šie skysčiai nepateks į nuotekų tinklus? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad avarinio išsiliejimo metu skysčiams surinkti bus naudojamos 
rūsio patalpose esančios talpos, kurių tūris 20 m3, turinčios priemones skysčių lygio kontrolei. Siekiant 
eliminuoti persipylimo galimybę, bus įrengti siurbliai, kuriais esant būtinybei skysčiai bus 
perpumpuojami į technologinių įrengimų laisvus tūrius, o esant reikalui, į patalpose esančius sandarius  
betoninius konstrukcinius elementus (rezervuarus), kurių talpa priskirta vienai linijai yra 600 m3. 
Maksimaliai vienoje linijoje vienu metu gali būti 600 m3 gamybinių tirpalų. Pastate esantys vidiniai 
rezervuarai nebus sujungti su nuotekų tinklais, todėl skysčių patekimas į nuotekų tinklus negalimas. 
Bus parengtas Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kuris nustatyta tvarka bus suderintas su 
atsakingomis institucijomis. Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

11. 

Ataskaitos 31 psl. nurodyta, kad „Sumontavus visą trijų magnio sulfato, metalurginių miltelių, 
amorfinio silicio oksido ir kitų medžiagų technologines įrangas padidės technologinėje linijoje 
esančio techninio vandens kiekis. Esant poreikiui, šis vanduo galėtų būti laikinai 
perpumpuojamas į šalia pastato esančius tris požeminius rezervuarus. Prieš pradedant juos 
eksploatuoti, bus atliktas remontas. Dalis šių rezervuarų galės būti naudojami laikinam tirpalų 
saugojimui, esant gamybinių įrengimų remonto ar avarijų metu. Sandėliuose bus įrengtos 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamoje ūkinėje veikloje atsisakyta naudoti 
požeminius rezervuarus esančius už pastato ribų.  
 
Taip pat paaiškiname, kad tiek perteklinis vanduo, tiek išsilieję skysčiai būtų panaudojami pakartotinai 
technologiniame procese, o esant reikalui laikinai saugomi betoninėse konstrukcijose (rezervuaruose).  
Bus parengtas Ekstremalių situacijų valdymo planas, kuris nustatyta tvarka bus suderintas su 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
grindys su skysčiams nelaidžia ir jų ardančiajam poveikiui atsparia danga. Taip pat bus 
suformuoti grindų nuolydžiai, kad esant nubėgimui visi skysčiai patektų į įrengiamas skysčių 
surinkimo talpas“. Kur toliau bus panaudojamas perteklinis vanduo iš šių rezervuarų? Kur bus 
likviduojami skysčiai surinkti į surinkimo talpas (patekę nuo grindų ir t.t.)? 

atsakingomis institucijomis. Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

12. 
Ar vandens garai (surinkti kondensuojant) į technologinius procesus bus grąžinami be vandens 
valymo? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vanduo (surinktas kondensatas) į technologinį procesą 
grąžinamas be valymo. 

13. 

Ataskaitos 41 psl. nurodyta, kad „Gamybos metu vamzdynuose, mašinose ir induose gali 
kauptis kieti pavojingi junginiai (pvz. Kietas cianidas) ir galiausiai išprovokuoti įrangos gedimą 
ar užsikimšimą. Valymo vietoje sistema leis lengvai valyti ir skalauti įrangą uždaroje 
sistemoje.“ Kaip bus elgiamasi avarijų metu? Kur bus likviduojami vamzdyną užkimšę pavojingi 
junginiai, praplovimo vanduo? Kur bus nukreipiamos ir dedamos gamybos metu susidarančios 
nuotekos avarijos metu (vamzdyno užsikimšimo)? Atsižvelgiant į tai, kad gamybos proceso 
metu gali susidaryti cianidai kietos ir skystos būsenos, kurių patekimas į nuotekų tinklus gali 
išvesti iš rikiuotės miesto valymo įrenginius, prašome pateikti kur ir kokie kiekiai susidarys, o 
taip pat kaip bus apsaugota nuo jų pateikimo į centralizuotus nuotekų tinklus? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad nagrinėjamo technologinio proceso metu cianidai 
nesusidaro.  
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 2.10.1 lentelėje 4 punkto pastabose kaip pavyzdys buvo paminėti 
cianidai susidarantys nuovirose palyginimui naudotų prieinamų gamybos būdų leidinyje pateiktų kitų 
cheminių medžiagų gamybos duomenims, bet ne veiklos vykdytojo technologijai. Atsižvelgiant į 
pasiūlymą patikslinta PAV ataskaitos 2.10.1 lentelė. 
 
Taip pat paaiškiname, kad atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos 
nesusidarys, jų patekimas į centralizuotus nuotekų tinklus nėra galimas, todėl miesto nuotekų valymo 
įrenginių išvedimas iš rikiuotės nėra galimas. 

14. 

Ataskaitos 42 psl. nurodyta, kad „Nuotekų srautai paskirstomi pagal nuotekų sudėtį, specifiką 
ir nukreipiami į specialiuosius valymo įrenginius. Numatomas išvalytų (ar atskirtų) nuotekų 
grąžinimas į gamybos procesą. Cheminių medžiagų laikymo patalpose, kurioje vyks cheminių 
medžiagų iškrovimas, bus įrengti surinkimo trapai. Skysčiai, kurie nubėgs nuo transporto 
priemonių ar išsilies perkrovimo metu bus surenkami ir vėliau panaudojami technologiniame 
procese“. Ar visos technologijos procesuose susidarančios nuotekos bus išvalomos valymo 
įrenginiuose (ar nebus perteklinių)? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad technologiniame procese visi susidarantys techniniai 
skysčiai bus sunaudoti technologiniame procese produkcijos gamybai. Pertekliniai skysčiai (gamybinės 
nuotekos) nesusidarys. Atsižvelgiant į pasiūlymą patikslinta PAV ataskaitos  2.10.1 lentelė. 

15. 
Prašome paaiškinti, kaip bus užtikrinta, kad avarijos metu gamybinės užterštos nuotekos 
nepapuls į pastate esančius paviršinių nuotekų ir pastato drenažo tinklus? 

Atsižvelgiant į pasiūlymus, paaiškiname, kad esantys paviršinių nuotekų surinkimo tinklai lieka nepakitę. 
Paviršinis vanduo į patalpas patekti negali. Avarinio išsiliejimo atveju, skysčiai bus perpumpuojami į  20 
m3 tarpinę talpą ir iš jos į laisvus gamybinius tūrius ir, esant poreikiui, sandarius betoninius 
konstrukcinius elementus (rezervuarus). Po pastatu esantys drenažo tinklai bus apsaugoti nuo bet kokių 
medžiagų patekimo į juos. Šia informacija papildyta PAV ataskaita. 

16. 
Pastato gaisro metu išaiškėjo, kad po pastatu ir šalia pastato yra bendri paviršinių nuotekų ir 
pastato drenažo tinklai. Prašome paaiškinti, kaip bus užtikrinta, kad užterštos nuotekos 
nepateks į drenažo tinklus, iš kurių patenka į paviršinių nuotekų tinklus? 

17. 

Neteisingai pavadintos nuotekos, t. y. jas įvardijus neteisingai (žiūr., pvz. V. skyriaus 3 
pastraipą ir visur kitur apie nuotekas, taip pat 53 psl.), gaunama dviprasmybė, tarsi buitinės 
nuotekos būtų išleidžiamos kartu su ūkio, t. y. gamybinėmis. Pagal Nuotekų reglamentą yra 
buitinės ir gamybinės nuotekos. Jos negali būti sumaišomos, t. y. jos išleidžiamos atskirai. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos 
nesusidarys, jos į centralizuotus nuotekų tinklus išleidžiamos nebus. Planuojamos ūkinės veiklos metu 
susidarys tik buitinės nuotekos, kurios bus ir išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus. Šia 
informacija papildyta PAV ataskaita. 

18. 
Neaišku kiekvieno technologinio proceso kokiu etapu išsiskiria kokios cheminės medžiagos ir 
kokie jų kiekiai? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad išsiskyrusios (pagamintos) cheminės medžiagos yra 
nurodytos PAV ataskaitos 2.3.1 lentelėje.  Visi pagrindinio produkto magnio sulfato palydovai yra tos 
pačios žaliavinės uolienos kilmės. Jie išsiskiria bendru antrinių produktų pavidalu pirmajame magnio 
sulfato gamybos etape. Gaminant tik magnio sulfatą, visi vienos gamybinės linijos minėti palydovai 
išsiskiria statybinės produkcijos pavidalu, t.y. apie 32800 t/m, tame tarpe statybinio silicio oksido 13800 
t/m, metalų hidroksidų nuosėdos – 19000 t/m. Šios technologinės linijos kietosioms dalelėms 
(statybiniam smėliui ir metalų hidroksidams) rafinuoti, siekiant gauti pridėtinės vertės produktus 
(amorfinį silicio dioksidą, metalurginius miltelius - Fe, Ni, Cr, Al, Mn, Mg oksidai, kvarcinį smėlį – SiO2 ir 
technologinį natrio sulfatą - Na2SO4), antrajame etape bus montuojami tokio našumo įrengimai:  6200 
t/m SiO2 amorfinis, 7600 t/m SiO2 kvarco, 5700 t/m metalurginių miltelių, 3000 t/m natrio sulfato.     

 414



4 
 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

19. 
Planuojama, kad per metus bus išgaunama beveik 200 tūkst. tonų magnio sulfato, beveik 60 
tūkst. tonų metalų hidroksidų, 9 tūkst. tonų natrio sulfato, beveik 20 tūkst. tonų amorfinio sili-
cio oksido. Produkcijos išgabenimo (fasavimo) schema? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad schema su produkcijos pakavimo vietomis pateikta PAV 
ataskaitos 22 pav., o produkcijos išgabenimo autotransportu schema pateikta PAV ataskaitos 44 pav. 
Produkcija bus fasuojama planuojamos ūkinės veiklos patalpose.  

20. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PAV) – iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytuje, metu numatoma perdirbant iškastinę mineralinę uolieną, cheminės 
konversijos būdu  pagaminti chemines medžiagas – magnio sulfatą, silicio hidroksidą, natrio 
sulfatą, žaliavas – metalurgijos miltelius, kvarcinį smėlį. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 6 p. planuojama ūkinė veikla yra 
chemijos pramonė. Ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi pakankamą 
kompetenciją ir ekspertinių žinių, susijusių su chemijos pramonės veiklomis, pirmiau 
minėtiems dokumentus rengti? Jeigu tokių kompetencijų nepakanka, poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentų rengėjas ar (ir) organizatorius turi pasitelkti konsultantų (turinčių 
chemijos pramonės ekspertinių žinių) dalyvavimą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos 
rengime.  Ypatingai tai svarbu dėl to, kad ataskaitos 38 psl. nurodyta, kad ES informaciniame 
dokumente apie geriausius prieinamus gamybos būdus gaminant specialiąsias neorganines 
medžiagas, technologijų, taikomų magnio sulfato gamybai, aprašyta nėra. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad UAB „Aplinkos vadyba“ turi specialistų, įgijusių aukštąjį 
išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų 
dalių specifiką. PAV ataskaitos prieduose pateikti išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai. UAB 
„Aplinkos vadyba“ yra parengusi poveikio aplinkai vertinimo dokumentus UAB „Terra recycling“, Atliekų 
tvarkymo ir perdirbimo kompleksui, esančiam Valčiūnuose, Vilniaus raj. kuriame suplanuota tvarkyti 
503 tūkst. tonų/metus atliekų ir iš jų pagaminti chemines medžiagas ir produktus.  
Taip pat yra parengusi  poveikio aplinkai vertinimo dokumentus logistikos kompleksui Vilniaus mieste, 
Salininkų g.. UAB „Aplinkos vadyba“ rengia daug atrankos dokumentų dėl poveikio aplinkai vertinimo, iš 
gamybinių objektų pastaruoju metu parengta UAB „Natūralus pluoštas“ naujos pluošto gamyklos 
statybai Kėdainių raj.; UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ gamybos plėtrai Panevėžyje įrengiant naujus 
gamybos pajėgumus ir gaminant termoizoliaciją priekaboms; UAB „Litspringas“ naujai gamyklai 
gaminsiančiai metalines spyruokles čiužiniams; taip pat kitokioms veikloms. UAB „Aplinkos vadyba“ yra 
išduota licencija atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras ar sudėtinė 
poveikio aplinkai vertinimo dalis. UAB „Aplinkos vadyba“ yra atlikusi daugiau kaip 40 poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimų įvairioms, tame tarpe ir chemijos pramonės veikloms. Objektų sąrašą, 
kuriems yra atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, galima peržiūrėti šioje interneto 

svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-
vertinimas/pvsv-ataskaitos . 

 
Pažymime, kad UAB „Aplinkos vadyba“ turi didelę patirtį atliekant cheminių medžiagų valdymą ir 
registravimą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), 
įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su 
visais pakeitimais. UAB „Aplinkos vadyba“ yra atlikusi REACH registraciją tokioms cheminėms 
medžiagoms kaip magnio sulfatas, amonio sulfatas, kalcio oksidas, kalcio hidroksidas, karbamidas, 
formaldehidas, cinkas, cenosfera, etanolis, mazutas ir kt.. 
 
Pažymime, kad Europos sąjungos informaciniai dokumentai apie geriausiai prieinamus gamybos būdus 
yra parengti ne visų cheminių medžiagų ar produktų gamybos veiklai. 

21. 
PAV ataskaitos 7 psl. nurodyta, kad informacija apie parengtą ataskaitą paskelbta visuomenės 
informavimo priemonėse 2019-09-19, 2019-09-18, 2019-09-20 dienomis. Kaip galėjo PAV 
ataskaita būti viešinama 2019 m., jeigu ji parengta 2020 m.? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad įsivėlė techninė klaida, tekste turėjo būti nurodoma apie 
poveikio aplinkai vertinimo programos parengimą. 
 
Papildyta PAV ataskaitoje esanti informacija. 

22. 
Vadovaujantis Aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 patvirtinto Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 12.6 punktu, PAV ataskaitoje 
pateikiama nagrinėtų alternatyvų analizė, nurodant jų pasirinkimo priežastis, atsižvelgus į 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad įvertinus tai, kad: 
 
1. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų;  
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
geriausius prieinamus gamybos būdus ir galimą poveikį aplinkai. Ataskaitoje turi būti 
nagrinėjamos alternatyvos (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį 
aplinkai mažinančių priemonių ir kt.), įskaitant „nulinę“ alternatyvą, kuri apibūdina aplinkos 
sąlygas ir natūralius aplinkoje vyksiančius pokyčius veiklos nevykdymo atveju. PAV ataskaitos 
9, 50 psl. nurodyta, kad alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. Kodėl PAV 
ataskaitoje nėra nagrinėjamos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos? 

2. Planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje; 
3. Planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius; 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi kito žemės sklypo ar pastatų, kuriuose būtų galima 
vykdyti tokią veiklą – 
Esamas pastatas atitinka ir tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas ir kitos 
alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. 

23. 

Vadovaujantis  Aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 patvirtinto Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 1 priedo 8 punktu, turi būti 
aprašomos teritorijos, kuriose gali būti paveikta visuomenės sveikata. Vadovaujantis LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinės apsaugos 
zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių priedo 12.3 punktu, pagrindinių neorganinių cheminių 
medžiagų gamybos cheminės, fizikinės SAZ ribų dydis, kai neatliekamas poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimas, yra 500 m, bet ataskaitoje pasirinktas SAZ 300 m. Sumažinus SAZ zoną  
lieka neįvertinta (PAV ataskaitos 1.2 punkte (11 psl.)) planuojamos ūkinės veiklos vietos 
gretimybė –  VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, Pramonės g. 9, Alytuje, 
bei individualus namas (šalia Gulbynės), Putinų g. 1, Alytuje? Kodėl mažinama SAZ zona? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslintas PAV ataskaitoje nurodytas ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatorius 20.5 į 20.1 - Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio 
sintetinio kaučiuko gamyba. Taip pat patikslinta informacija apie Lietuvos Respublikos Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme Nr. XIII-2166 (Žin. 2019-06-19, Nr. 9862) planuojamai ūkinei veiklai 
nustatytą normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, patikslinta, kad normatyvinės sanitarinės apsaugos 
zonos dydis – 500 m. Taip pat patikslinta informacija apie į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną 
patenkančius gyvenamuosius bei visuomeninės paskirties pastatus. 
 
Pažymime, kad vadovaujantis minėto įstatymo 51 straipsnio 1 punktu, planuojamos ūkinės veiklos 
vykdytojas gali pasirinkti – ar taikyti įstatyme nurodytą sanitarinės apsaugos zonų dydį ar nustatyti kitą 
sanitarinės apsaugos zonų dydį atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. Taip pat ši nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 
2002 m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punkte, kuriame nurodoma, kad ūkinei 
veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų 
dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos 
galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas SAZ dydis 
gali būti sumažintas. 
 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos  SAZ ribos, įvertinus ūkinę 
veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties 
keliamą triukšmo lygį. 

24. 

PAV ataskaitos 13, 51 psl. paskutinėje pastraipoje nurodyta, kad „artimiausia požeminio 
vandens vandenvietė (Reg. Nr. 5000), skirta geriamojo gėlo vandens gavybai, nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~1,6 km į pietryčius. Vandenvietė neturi 
įteisintos VAZ, bet yra parengtas VAZ projektas“. Patiksliname, kad Strielčių, Radžiūnų, 
Vidzgirio vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas patvirtintas Alytaus 
miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T-261. Tai turi būti įvertinta PAV 
ataskaitoje. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad parengtoje ataskaitoje aprašytos tik artimiausios požeminio 
vandens vandenvietės ir vandenviečių apsaugos zonos. Pasiūlyme paminėtos Strielčių (vandenvietė nuo 
PŪV teritorijos nutolusi per ~4,6 km į šiaurės rytus, vandenvietės apsaugos zona per ~2,74 km į šiaurės 
rytus), Vidzgirio (vandenvietė nuo PŪV teritorijos nutolusi per ~4,85 km į pietus, vandenvietės apsaugos 
zona per ~2,42 km į pietus) ir Radžiūnų (vandenvietė nuo PŪV teritorijos nutolusi per ~8,1 km į pietus, 
vandenvietės apsaugos zona per ~2,42 km į pietus) yra dideliu atstumu nuo PŪV teritorijos, todėl 
poveikis joms nėra nagrinėjamas.  

25. 

Lietuvos Geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2019-12-02 raštu Nr. (6)-1.7-7363 yra 
informavusi Alytaus miesto savivaldybės administraciją, kad po gaisro UAB „Ekologistika“ 
gaisravietės teritorijoje ir šalia jos (Pramonės g. 1, Alytuje) turėtų būti vykdomas likusios 
taršos galimo poveikio požeminiam vandeniui ir jos sklaidos už teritorijos ribų monitoringas, 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 
m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546  (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni pakeitimai) patvirtintais Ūkio 
subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, planuojamai veiklai požeminio vandens monitoringas neturi 
būti atliekamas. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
kurio programa rengiama ir vykdoma vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo 
nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546. Atsižvelgiant į 
tai, reikalinga vykdyti požeminio vandens monitoringą pagal parengtą programą (19, 51 psl. 
ataskaitoje nurodytas gręžinys Nr. 29225). 

Taip pat pažymime, kad požeminio vandens monitoringo gręžinys Nr. 29225 nėra įrengtas planuojamos 
ūkinės veiklos pastate. Šia informacija ir tai patvirtinančiu Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos raštu papildyta PAV ataskaita. 

26. 

Ataskaitos 43 psl. nurodoma, „kad grunto ir požeminio vandens užterštumo prevencija bus 
vykdoma projektuojant, statant, eksploatuojant ir prižiūrint įrenginius, kuriuose būtų 
tvarkomos medžiagos (dažniausiai skysčiai), kurios kelia galimą gruntinio ir požeminio vandens 
užteršimo pavojų tokiu būdu, kad būtų kuo mažiau medžiagų išbėrimo, išsiliejimo“. Kodėl 
ataskaitoje neaprašytos grunto ir požeminio vandens užterštumo prevencinės priemonės, 
kurių numatoma imtis siekiant išvengti galimo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamos ūkinės veiklos metu numatomos prevencinės 
priemonės, siekiant išvengti reikšmingo neigiamo poveikio paviršiniams ir požeminiams vandens 
telkiniams, dirvožemiui ir žemės gelmėms pateiktos PAV ataskaitos 4.3 ir 7.3 papunkčiuose.  

27. 
Kodėl nėra aprašytos priemonės antrinėms cheminėms reakcijoms (žr. 44 psl.), kurių 
pasekmėje susidaro nepageidaujami šalutiniai produktai, išvengti? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad priemonės antrinių reakcijų išvengimui nurodytos PAV 
ataskaitos 2.10.1 lentelės 5 punkto eilutėje - Įrenginio efektyvumo gerinimas. Tai ir yra antrinių reakcijų 
vengimas, kurios sudaro nepageidaujamus šalutinius poveikius. 

28. 

Ataskaitos 48 psl. aprašant darbo saugos (sudarant avarijų likvidavimo planus ar ekstremalių 
situacijų valdymo planus) vertinimą, nurodyta, kad „yra rizikos, susijusios su žaliavų, sieros 
rūgšties ir vandens stiklo tvarkymo procedūromis“. Kaip bus valdomos šios rizikos ir kokių bus 
imtasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrintas saugus šių medžiagų tvarkymas? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintais Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 
nuostatais (Žin. 2004, Nr. 130-4649, ir vėlesni pakeitimai) planuojamos ūkinės veiklos objektas nėra 
priskiriamas pavojingiems objektams ir jam neturi būti rengiamas pranešimas apie pavojingą objektą, 
avarijų prevencijos planas ar saugos ataskaita. 
 
PAV ataskaitos 12 skyriuje išsamiai aprašytos numatomos ekstremaliųjų įvykių prevencijos priemonės. 
Taip pat, atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad prieš pradedant vykdyti PŪV bus parengtas 
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kuris nustatyta tvarka bus suderintas su atsakingomis 
institucijomis.  
 
Cheminių medžiagų tokių kaip sieros rūgštis ir skystasis stiklas naudojimas yra įprastas pramonės 
įmonėse, jų naudojimo saugos rizika įvertinta, vadovaujantis cheminių medžiagų saugos duomenų 
lapuose pateikiama informacija. 

29. 

Ataskaitos 58 psl. nurodyta, kad iš 29 stacionarių taršos šaltinių bus šalinami kietųjų dalelių, 
anglies monoksido, azoto oksidų, sieros rūgšties, azoto rūgšties, vandenilio peroksido teršalai. 
71 psl. lentelėje „Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša“ nurodyta tarša tik iš dujinių autokrautuvų. 
Kodėl nenurodyta tarša iš transporto priemonių, kurios gabens žaliavą ir išveš pagamintą 
produkciją? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta PAV ataskaitoje esanti informacija, apskaičiuoti į aplinkos orą 
išmetami teršalai, išsiskiriantys sunkiųjų transporto priemonių, atvežančių žaliavas bei išvežančių 
atliekas, manevravimo pastatų viduje metu, pakartotinai atliktas teršalų sklaidos ore modeliavimas. 

30. 
Kodėl nieko nerašoma apie stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių filtrus, jų pajėgumus, 
surenkamus (nukenksminamus) teršalų kiekius ir po filtravimo išmetamus į aplinkos orą 
teršalų kiekius? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad duomenys apie stacionarių oro taršos šaltinių 
charakteristikas yra pateikti PAV ataskaitos 5.1.6 lentelėje, o planuojamos ūkinės veiklos taršos į orą 
duomenys pateikti PAV ataskaitos 5.1.7 lentelėje. Pateikiame papildomus duomenis apie valymo 
įrengimus – filtrus: 
 
Vent. Sistema Nr.1  (Uolienos sandėlys ir jos paruošimas skaidymui, produktų rafinavimas)  
Našumas – Q=2000 nm3/val.; 
Absorberio varža – ne daugiau  60-80 mm H2O  stulpelio  (1 mm vandens stulpelio - 9.81 Pa);  
Drėkinimas - techniniu vandeniu arba kondensatu; 
Kietųjų  dalelių  koncentracija:  prie įtekėjimo – 1000 mg/m3; 
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                                                        išmetimo – 30-50 mg/m3; 
Valymo efektyvumas, %             ne mažiau kaip 95%.  
 
Vent Sistema Nr.2 (Uolienos skaidymo reaktoriai, sieros rūgšties sandėlis) 
Našumas – Q=1500 nm3/val.; 
Absorberio varža – ne daugiau  60-80 mm H2O; 
Su šaldymo gyvatuku – F= 14 m2; 
Drėkinimas -  sodos vandens tirpalu (5-8%  Na2CO3); 
Sieros rūgšties koncentracija:   prie įtekėjimo – 23,5 mg/m3;  
                                                        prie išmetimo – 0,47 mg/m3; 
Valymo efektyvumas, %             ne mažiau kaip 95%.  
 
Vent Sistema Nr.3  (Tirpalų koncentravimo ir kristalizacijos įranga) 
Našumas – Q=3000 nm3/val.; 
Absorberio varža – ne daugiau  60-80 mm H2O; 
Su šaldymo gyvatuku – F= 20 m2; 
Drėkinimas -  sodos vandens tirpalu  (5-8%  Na2CO3); 
Sieros rūgšties koncentracija:   prie įtekėjimo – 40 mg/m3; 
                                                        prie išmetimo – 0,8 mg/m3; 
Valymo efektyvumas, %             ne mažiau kaip 98%. 
 
Vent Sistema Nr.4 (Filtravimo įranga) 
Našumas – Q=500 nm3/val.; 
Absorberio varža – ne daugiau  60-80 mm H2O; 
Drėkinimas - techniniu vandeniu arba kondensatu; 
Silpnai rūgštinė terpė (pH – 6):   prie įtekėjimo – 23,5 mg/m3;  
                                                          prie išmetimo – 0,47 mg/m3; 
Valymo efektyvumas, %                ne mažiau kaip 98%.  

 
Patikslinta PAV ataskaitos 5.1 papunktyje esanti informacija, nurodyta informacija apie planuojamos 
ūkinės veiklos planuojamus naudoti oro valymo įrenginius. 

31. 

Ataskaitos 96 psl. teigiama „Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą buvo įvertinti pastate 
įrengti vartai, t. y. įvertinamas triukšmo sklidimas į aplinką tuo metu, kai vartai yra 
atidaryti/uždaryti. Priimama, kad vartai būna atidaryti iki 6 val. dienos (19-22 val.) ir iki 2 val. 
vakaro (19-22 val.) metu“. Taip pat nurodoma, kad „55 sunkiosios transporto priemonės per 
parą, kuriomis į įmonę bus atvežamos žaliavos, išvežama pagaminta produkcija, atliekos“. 
Vadinasi, jeigu skaičiuotume, kad vartai bus atviri 8 val., tuomet gauname, kad per valandą į 
teritoriją atvažiuos ir išvažiuos 7 sunkiasvorės mašinos. Iš pateiktos ataskaitos visiškai neaišku, 
kaip bus reguliuojamas toks sunkiasvorių automobilių srautas, kai įmonė net neturi 
(privalomos turėti) automobilių stovėjimo aikštelės. PŪV minimas transporto priemonių 
judėjimas tik Artojų ir Sandėlio gatvėmis. Neaiški transporto judėjimo schema iki pirmiau 
minėtų gatvių. Atrankoje nenagrinėjama sunkiasvorio transporto įtaka esamai miesto 

Atsižvelgdami į pasiūlymą, paaiškiname, kad transporto priemonės, atvežusios žaliavas, įvažiuos į 
sandėlių patalpas. Šių patalpų vartai (4 vnt.) bus atidaromi ir uždaromi tik įvažiuojant ir išvažiuojant 
transporto priemonėms. Iškrovos laikotarpyje vartai liks uždari. Planuojama, kad žaliavoms į PŪV 
teritoriją pristatyti prireiks 23 sunkiųjų transporto priemonių per parą.  Gatavos produkcijos krovos 
darbai bus vykdomi ant rampos, esant atviriems vartams (3 vnt.). Planuojama, kad produkcijai iš PŪV 
teritorijos išvežti prireiks 32 sunkiųjų transporto priemonių per parą.   
 
Taip pat, atsižvelgdami į pasiūlymą, paaiškiname, kad transporto priemonės, atvežusios žaliavas, 
įvažiuos į sandėlių patalpas. Šių patalpų vartai (4 vnt.) bus atidaromi ir uždaromi tik įvažiuojant ir 
išvažiuojant transporto priemonėms.  Iškraunant žaliavas vartai bus uždaryti. Iš viso per parą atvyks 23 
transporto priemonės atvežančios žaliavas. Planuojama, kad nuo 7 iki 19 val. atvyks 20, nuo 19 iki 22 
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8 
 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
infrastruktūrai (kelio dangos nusidėvėjimas ir t.t.). val. atvyks 3 sunkiosios transporto priemonės, atvežančios žaliavas. Vienas transporto priemonės 

įvažiavimas ir išvažiavimas pro vartus užtrunka 5 minutes. Tuomet viso vartai bus atidaryti 115 min. per 
parą, atitinkamai 100 min. nuo 7 iki 19 val. ir 15 min. nuo 19 iki 22 val..  
Taip pat planuojama, kad per dieną atvyks viena transporto priemonė išvežanti atliekas, kuri įvažiuos 
pro vartus (1 vnt.) į patalpas. Atliekų krovos metu vartai bus uždaryti. Tuomet vartai bus atidaryti 5 min. 
per parą, laikotarpyje nuo 7 iki 19 val.. 
 
Pagamintos produkcijos krovos darbai nuo rampos bus vykdomi esant atviriems vartams (3 vnt.). 
Planuojama, kad produkcija bus pakraunama į 32 transporto priemones per dieną. Numatoma, kad nuo 
7 iki 19 val. atvyks ir bus pakraunamos 24, nuo 19 iki 22 val. atvyks ir bus pakraunamos 8 transporto 
priemonės išvežančios pagamintą produkciją. Vienos transporto priemonės pakrovimas pagaminta 
produkcija užtrunka 40 min. Tuomet bendra visų vartų (3 vnt.) atidarymo trukmė produkcijos krovos 
metu bus 1280 min. per dieną, atitinkamai 960 min. nuo 7 iki 19 val. ir 320 min. nuo 19 iki 22 val.. Vienų 
vartų atidarymo trukmė produkcijos krovos metu bus 426,7 min. per dieną, atitinkamai 320 min. nuo 7 
iki 19 val. ir 106,7 min. nuo 19 iki 22 val.. 
 
Tokiu būdu vartai, pro kuriuos įvažiuos transportas atliekoms išvežti bei kurie bus atidaryti produkcijos 
krovimo metu liks atidaryti atitinkamai 325, 320 ir 320 min. nuo 7 iki 19 val. ir 106,7 min. nuo 19 iki 22 
val.. 
Produkcijos krovos darbus su atvirais vartais numatoma vykdyti nuo sandėlių rampos, o automobilių 
stovėjimo poreikius tenkina teritorija šalia rampos. 
Tenka pastebėti, kad transporto judėjimo schemoje yra galimybė naudoti privažiavimui ir išvažiavimui 
Audėjų ir Pramonės gatves.  
Žaliavų atvežimas ir produkcijos išvežimas bus planuojamas siekiant tolygiai paskirstyti atvykstančių 
transporto priemonių kiekį. Planuojama, kad per valandą atvyks vidutiniškai 4 transporto priemonės. 
Esant poreikiui transporto priemonės savo pakrovimo ar iškrovimo eilės lauks teritorijoje šalia rampos.  
Pažymime, kad transporto priemonės privažiuoti ir išvažiuoti galės Audėjų ir Pramonės gatvėmis. Iki šių 
gatvių atvykimas galimas įvairiais kelias, esamu plačiu kelių infrastruktūros tinklu. 
 
Taip pat pažymime, kad sunkiasvorio transporto įtaka esamai miesto infrastruktūrai, kelių dėvėjimuisi 
nėra poveikio aplinkai vertinimo objektas. 

32. 
Numatyti veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pastovų laboratorijos tyrimą, 
atliekant stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimus ir jų 
apibendrinimus. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vykdyti oro taršos šaltinių kontrolę ir ataskaitas teikti 
numatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-
546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni 
pakeitimai) patvirtintais Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais parengta ir su atsakinga 
institucija suderinta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.  

33. 

Kadangi veikloje bus naudojamos pavojingos medžiagos, abejonių kelia jų likučių ir antrinių 
susidariusių medžiagų tvarkymas, todėl tikslinga išanalizuoti ir pateikti medžiagų 
pasiskirstymo balansą pvz.: Pradinė medžiaga → Sunaudojimas t per metus → Gamybos 
proceso pavadinimas → Išsiskiriančių medžiagų pavadinimai → Išsiskiriančių medžiagų kiekiai 
→ Išsiskiriančių medžiagų pasiskirstymas (išmetama ir sugaunama) → į aplinkos orą; į vandenį; 
į produktą; į atliekas → Atliekų utilizavimas (pavadinimas, kiekis, vieta). 

Atsižvelgdami į pasiūlymą, informuojame, kad visi skysčiai, įskaitant galimus išsiliejimus, bus surenkami, 
neutralizuojami ir gražinami į technologinį procesą. Pavojingos medžiagos yra produkcijos sudėtinė 
dalis, kurių liekanos yra šalinamos specialiuose absorberiuose. Šių efektyvumas apsprendžia emisijų į 
atmosferą lygį  žemiau pateiktoje lentelėje pagal gamybos procesų pavadinimus.  
 
Atsižvelgdami į pasiūlymą, pateikiame pavojingų medžiagų balansą. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, PRISKIRIAMŲ SKIRTINGŲ PAVOJINGUMO 
KATEGORIJOMS, BALANSAS PAGAL ATSKIRUS GAMYBOS ETAPUS 

VIENAI TECHNOLOGINEI LINIJAI, t/m 

    
 

    

Gauta Liko Sunaudota 

Dujų emisijos 

Į  absorberį Iš  absorberio 

SIEROS RŪGŠTIS 

Pulpos paruošimas ir uolienos skaidymas 

25262 
 

1,14 
 

25260,86 
1,14 0,06 

VANDENILIO PEROKSIDAS 35 % H2O2 

233,33
00 

0,0247 233,3053 0,0247 0,0013 

KALCIONUOTA  SODA Na2CO3  99,6% 

skruberių tirpalui gaminti 

400 0 400 
  

NEGESINTOS KALKĖS 

600 0 600 
  

NATRIO HIDROKSIDAS NaOH (grynas) 

amorfinio silicio oksido SiO2 gamyboje 

Skysto stiklo gavimas 

1800 0 1800 
  

xSiO2*yH2O gavimas 

1800 0 1800 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 12 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 2020-06-08 raštu Nr. SD-3819(6.17) pateikė papildomus 

klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 2 lapai. 
 
 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

Alytaus miesto savivaldybės administracija, 
Rotušės a. 4, 62504 Alytus 
el.p. info@alytus.lt 

2020 m. rugpjūčio 24  d. 

Nr. R2028  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-08. 

Pasiūlymą pateikė: Alytaus miesto savivaldybės administracija. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 4 

1. 
28-29 psl. 2.8.1 lentelėje Atliekos, atliekų tvarkymas neaiški 11 grafa „didžiausias vienu metu 
numatomas laikyti kiekis, t/metus“. Neaišku ar vienu metu tiek laikoma atliekų, ar toks 
atliekų skaičius susidaro per metus. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad 11-ame stulpelyje nurodytas didžiausias vienu metu 
numatomas laikyti kiekis, t/metus, o susidarantys atliekų kiekiai per dieną/metus nurodyti atitinkamai 3 ir 
4 stulpeliuose. 
 
Patikslinta poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos 2.8 papunktyje esanti informacija. 

2. 

Ataskaitos 31 psl. nurodyta, kad patalpa, kurioje bus įrengti sijojimo ir malimo įrenginiai, bus 
izoliuota triukšmui atsparia medžiaga, kad būtų sumažintas įrengimų skleidžiamas triukšmas. 
Ataskaitoje nenurodyta kokia tai medžiaga, kiek ji sumažins įrengimų skleidžiamą triukšmą, 
ar vertinant triukšmą, ji buvo įvertinta? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad modeliuojamas triukšmo lygis yra be papildomų garsą 
izoliuojančių  medžiagų ir pilnai atitinka normatyvinius reikalavimus, tačiau papildomos garso izoliavimo 
priemones bus taikomos kilus reikalui mažinti triukšmo lygį. 

3. Ataskaitoje nepateikti visi aplinkiniai gyvenamieji, visuomeninės paskirties pastatai 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslinta ataskaitoje esanti informacija, papildyta informacija apie artimiausius 
visuomeninės, gyvenamosios paskirties pastatus. 

4. 

Neaišku ar iš tikrųjų kaip nurodyta toks yra pastato išorinių sienų oro garso izoliavimo Rw 
rodiklis. Ataskaitoje teigiama, kad pastatų komplekso išorinės atitvaros yra iš 240 mm 
surenkamo gelžbetonio konstrukcijos (Rw–59 dB, remiantis UAB „Saint-Gobain statybos 
gaminiai“ leidiniu „Vidaus atitvarų garso izoliacija. Patalpų akustika“). Tačiau Ataskaitos 
prieduose nurodyta, kad pastato fizinio nusidėvėjimo procentas – 59 proc. 

PAV ataskaitos prieduose pateikta informacija apie 2019-10-29 Valstybės įmonės Registrų centras 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, Nr. 60/14331, pateiktus duomenis, kuriuose 
nurodoma, kad pastato fizinio nusidėvėjimo procentas yra 59 %. Pažymime, kad nurodyta fizinio 
nusidėvėjimo procentas yra naudojamas pastato atkuriamajai vertei apskaičiuoti, o ne konstrukcijų faktinei 
fizinei būklei įvertinti.  
Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta pažeidimų.  

5. 

Kadangi nėra automobilių stovėjimo aikštelių, neaišku, kur stovės lengvosios ir sunkiosios 
transporto priemonės, nevertinta šis triukšmas. Nepagrįsta, kad tikrai bus tik 55 sunkiosios 
transporto priemonės per parą, kuriomis į įmonę bus atvežamos žaliavos, išvežama 
pagaminta produkcija, atliekos. Nepateikti  mobilių triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai, 
galimi su įmonės veikla susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai, 
nevertinta kaip pasikeis triukšmo lygis kitose privažiavimo gatvėse. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad patekimas į planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) teritoriją 
vertintas atsižvelgiant į artimiausias šalia teritorijos esančias gatves, kuriomis atvyks su PŪV susijęs 
transportas (schema pateikta 44 pav.).  
Gauti rezultatai, įvertinus tiek esamą situaciją, kai su PŪV susijęs transportas nėra vertinamas, tiek 
planuojamą situaciją, kai įvertinamas ir dėl PŪV padidėjantis transporto srautas, pateikti 11.6 papunktyje,  
triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti prieduose.  
PAV ataskaitos 11.6 papunktis papildytas pateikiant pagrindimą dėl sunkiojo transporto srautų. 

6. Nevertinta dulkėtumas transportuojant birias, galinčias dulkėti medžiagas. 
Atsižvelgiant į pasiūlymą informuojame, kad į PŪV teritoriją vyks autotransportas gabenantis medžiagas 
uždarose pakuotėse, transporto priemonių kėbulai bus su išoriniais uždangalais, todėl medžiagų 
dulkėtumas transportavimo metu nenumatomas. 

7. 

Ataskaitos 31 psl. nurodoma, kad atstačius geležinkelio atšaką iki pastato, žaliavos bus 
pristatomos tiesiai į PŪV teritoriją, iškrovimas bus vykdomas tiesiai į talpas, esančias 
sandėliuose. Ataskaitoje nepateikta jokia detalesnė informacija, schemos, bei šios veiklos 
metu keliamas triukšmas. 

Atsakant į klausimą, paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją bus pristatomos ir 
išvežamos tik autotransporto priemonėmis. Ši informacija aiškiau išdėstyta  ataskaitos 2.9 papunktyje. 

8. 
Ataskaitos 34 psl. nurodyta, kad bus oro valymo įrenginiai, tačiau neaišku kokie, koks jų 
efektyvumas, kokias medžiagas išvalo, ar jie buvo įvertinti vertinant oro taršą? 

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, papildyta PAV ataskaitos 5.1 papunktyje esanti informacija, nurodytos 
planuojamų naudoti oro teršalų valymo įrenginių charakteristikos. 
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2 
 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 4 

9. 

Nevertinta ar nebus viršijama sieros rūgšties, azoto rūgšties vidutinė 1 paros ribinė aplinkos 
oro užterštumo vertė vadovaujantis nuo 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ 
pakeitimams. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, papildyta ataskaitos 5.1 papunktyje esanti informacija. 
 
Taip pat paaiškiname, kad atsisakyta azoto rūgšties naudojimo planuojamos ūkinės veiklos metu. 

10. 
Normatyvinė sanitarinė apsaugos zona, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymu, yra nepagrįstai sumažinta 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (Žin. 2019-06-19, Nr. 9862)  51 straipsnio 1 punktu, planuojamos 
ūkinės veiklos vykdytojas gali pasirinkti – ar taikyti įstatyme nurodytą sanitarinės apsaugos zonų dydį ar 
nustatyti kitą sanitarinės apsaugos zonų dydį atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose. Taip pat ši nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 
m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punkte, kuriame nurodoma, kad  ūkinei veiklai ir (ar) 
objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu 
nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos  SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties keliamą 
triukšmo lygį. 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 13 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

Donatas Žmuidinavičius 2020-06-08 raštu pateikė klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 5 lapai. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

Donatui Žmuidinavičiui, 
el.p. donatas.zmuidinavicius@cantab.net 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-08. 

Pasiūlymą pateikė: Donatas Žmuidinavičius. 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. Prašome pateikti schemą kuriomis gatvėmis bus transportuojami reagentai. 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad patekimas į planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) 
teritoriją vertintas įvertinant artimiausias šalia PŪV teritorijos esančias gatves (Audėjų ir Pramonės g.), 
kuriomis į PŪV teritoriją atvyks su PŪV susijęs transportas (schema pateikta PAV ataskaitos 44 pav.). 

2. 
Prašome pateikti avarijų likvidavimo plana - reagentams transportuojant išsiliejus 
(atsižvelgiant kad yra Gulbynes draustinis, pensionatas, gyvenamieji namai, darbo vietos) 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad avarijų likvidavimo planas nėra poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos dalis. Prieš pradedant vykdyti veiklą bus parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ir 
suderintas su atsakingomis institucijomis. 

3. 
Prašome  pateikti schemas kaip bus laviruojama prie gamyklos, laukiama savo eilės pakrauti 
ir iškrauti ir tt (kažkas panasaus turi būti įrengta kaip prie Alitos gamyklos) 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad transporto priemonių patekimas į PŪV teritoriją pateiktas  
schemoje, kuri pateikta 44 paveiksle. 
 
Žaliavų atvežimas ir produkcijos išvežimas bus planuojamas siekiant tolygiai paskirstyti atvykstančių 
transporto priemonių kiekį. Planuojama, kad per valandą atvyks vidutiniškai 4 transporto priemonės. 
Esant poreikiui transporto priemonės savo pakrovimo ar iškrovimo eilės lauks teritorijoje šalia rampos.  
Pažymime, kad transporto priemonės privažiuoti ir išvažiuoti galės Audėjų ir Pramonės gatvėmis. Iki šių 
gatvių atvykimas galimas įvairiais kelias, esamu plačiu kelių infrastruktūros tinklu. 

4. 
Prašome pateikti darbuotojų automobilių statymo schema, bei viešuoju transportu atvykimo 
schemą 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad lengvosios transporto priemonės bus statomos ne PŪV 
teritorijoje, o aplinkinėje teritorijoje naudojantis esama vieša infrastruktūra, todėl automobilių 
parkavimo schema nėra pateikiama. 
 
Taip pat paaiškiname, kad personalas viešuoju transportu į PŪV teritoriją atvyks VšĮ „Alytaus 
infrastruktūra“ patvirtintais Alytaus miesto viešojo transporto maršrutais. Ši schema pateikta VšĮ 
„Alytaus infrastruktūra“ internetinėje svetainėje https://www.alytausinfrastruktura.lt/ . 

5. 
Prašome pateikti vizualizaciją kaip atrodys beatliekinė gamyba (išgarinamas didelis vandens 
kiekis per stacionarius taršos šaltinius pvz iš miesto autobusų stoties, putinų gatvės, kultūros 
centro. 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje, esamo pastato patalpose, naujų 
pastatų statyba nėra numatoma. Artimoje PŪV aplinkoje vyrauja pramoninės, sandėliavimo paskirties 
pastatai, vykdoma gamybinė, sandėliavimo veikla. Planuojamos ūkinės veiklos pastatai  neišsiskirs iš 
esamo kraštovaizdžio, jo nesudarkys, neturės reikšmingų estetinių, rekreacinių ar vizualinių pokyčių 
gamtiniam ir urbanistiniam kraštovaizdžiui. 

6. 

prašome perskaičiuot garsinę taršą atsižvelgiant 
a) sunkiojo transporto reagentų ir granito atvežimą ir išvežimą 
b) produkcijos išvežimą 
c) atstatytos geležinkelio jungties skleidžiamą garsą 
d) reagentų pakrovimo ir produkcijos išvežimo 
e) atidarytų vartų, langų, durų bei stacionarių taršos šaltinių skleidžiamą garsą (filtrų, 
agregatų) 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje 
įvertintos visas transporto priemonių srautas, kuriuo bus pristatomos žaliavos ir cheminės medžiagos 
bei išvežama pagaminta produkcija bei , krovos darbų vietos, atidaryti pastato vartai bei visi pastate 
numatomi stacionarūs triukšmo šaltiniai.  
Visi langai yra pakeisti naujais plastikiniais  iš kurių 5 proc. yra varstomi tik išimtinais atvejais.   
 
Taip pat paaiškiname, kad žaliavos ir cheminės medžiagos į PŪV teritoriją bus pristatomos ir išvežamos 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 
transporto priemonėmis, todėl geležinkelio triukšmas nėra vertinamas. Ši informacija aiškiau išdėstyta 
ataskaitos 2.9 papunktyje.  

7. 

Granitas yra naturaliai šiek tiek radioktyvi medžiaga 
a) rūsyje kaupsis radonas, kaip bus šalinama? detektoriai? 
b) jūsų aprašytas procesas panašus į urano išgavimo iš granito procesą, prašome pateikti 
sertifikatus kiek bus granite Torio ir Urano. 
c) prašome įrodyti kad nebus viršijamos radiacijos normos darbuotojams. 
d) Saugumo istitucijų leidimai 

Informuojame, kad informacija susijusi su pateiktais klausimais yra pateiktai poveikio aplinkai veiklos 
ataskaitos 2.7 ir 2.8 papunkčiuose.  

8. 
 

a) prašome pateikti vykdomas reakcijas 
b) prašome pateikti vandenilio peroksido vykdomas reakcijas ( kaip suprantu tai bus pseudo 
fentono reakcija) 
c) prašome pateikti kokie lakieji junginiai išsiskirs vykdant peroksido reakciją 
d) prašome pateikti visu lakiųjų junginių lentelę 
e) prašome pateikti filtrų sertfikatus kad bus išvaloma iki reikiamų HN 
f) taršos kriterijai (i orą)- turi būti naudojama chroninės taršos kriterijai jie yra daug mažesni 

Atsakydami į klausimą informuojame, kad technologijos pagrindas yra uolienos skaidymas sieros 
rūgštimi. Tolimesnės proceso stadijos yra skirtos sulfatinio tirpalo valymui nuo priemaišų (1), magnio 
sulfato heptahidrato išskyrimui (2), likusios kietos liekanos šarminiam ekstrahavimui (3) ir amorfinio 
silicio dioksido, metalurginių miltelių gavimui bei statybinio kvarcinio smėlio išskyrimui (4). Įrengimai ir 
aparatūra – uždari įrenginiai, siurbliai, filtravimo įranga, tirpalo koncentratoriai ir magnio sulfato 
kristalizatoriai kartu su specialios konstrukcijos absorbciniais dujinės fazės emisijų ir kietųjų dalelių 
filtrais yra unikalūs įrenginiai ir, kaip ir technologinis procesas,  turi intelektinės nuosavybės požymių.   

 
Vandenilio peroksidas yra vienas iš komponentų aukštesnio valentingumo metalų hidroksidams 
nusodinti.   
Atsižvelgiant  į pageidavimą, žemiau teikiama lentelė pavojingų medžiagų balansui pagal gamybos 
procesų pavadinimus.   
 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su 
atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 
591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 ir 
vėlesni pakeitimai). Specifinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su vienkartinėmis 
(pusės valandos) ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl 
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 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. 100-3185 ir vėlesni pakeitimai). 
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PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, PRISKIRIAMŲ SKIRTINGŲ PAVOJINGUMO KATEGORIJOMS, BALANSAS PAGAL 
ATSKIRUS GAMYBOS ETAPUS VIENAI TECHNOLOGINEI LINIJAI, t/m 

 
          

Komponentai Gauta Liko Sunaudota 

Dujų emisijos 

Į absorberį Iš absorberio 

SIEROS RŪGŠTIS 

Pulpos paruošimas ir uolienos skaidymas 

H2SO4 

(monohidrate) 
25262 1,14 25260,86 1,14 0,06 

VANDENILIO PEROKSIDAS 35 % H2O2 

H2O2 233,3300 0,0247 233,3053 0,0247 0,0013 

KALCIONUOTA  SODA Na2CO3  99,6% 

skruberių tirpalui gaminti 

Na2CO3 400 0 400 
  

NEGESINTOS KALKĖS 

CaO 600 0 600 
  

NATRIO HIDROKSIDAS NaOH (grynas) 

amorfinio silicio oksido SiO2 gamyboje 

Skysto stiklo gavimas 

NaOH 1800 0 1800 
  

SiO2*H2O gavimas 

NaOH 1800 0 1800 
  

 

9. Prašome įrodyti kad tai bus beatliekinis procesas. 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitos 2.3-2.8 papunkčiuose išsamiai aprašytas 
technologinis procesas ir jo metu pagaminama produkcija. 

10. 

a )Neisivaizduoju kaip bus užtikrintas darbuotojų saugumas? 
b) Visi vaiksčios su skafandrais? 
c) Nelaimės atveju kaip bus vykdoma evuakacija? Užtikrinamos žmonių gyvybės? dideli plotai 
juk ypač rūsyje. 
e) Nemanau kad galima laikyti koncentruotas rūgštis, natrio šarmą, koncentruotą peroksidą 
vienoje patalpoje. Ar išvis galima laikyti patalpų viduje. 
f) Dulkės ? - kvarcinis smelis, produktai, pakrovimas iškrovimas, metalurginiai milteliai.  
g) šalia esančios įmonės turi visus vedinimo aparatus ant stogų? Darbuotojų saugumas. 

a), b) Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vykdant veiklą bus vadovaujamasi Lietuvos 
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų 
teisės aktų reikalavimais siekiant apsaugoti įmonės darbuotojus nuo profesinės rizikos (arba šią 
riziką sumažinti), užtikrinant darbuotojams tinkamas, saugias ir nekenksmingas sveikatai darbo 
sąlygas. Taip pat pažymime, kad profesinės rizikos ir darbo sąlygų vertinimas nėra poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos objektas. 

c) Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaitoje pateikta informacija apie žmonių 
evakuaciją gaisro metu, evakuacinius išėjimus. Pažymime, kad prieš pradedant vykdyti veiklą bus 
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parengtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ir suderintas su atsakingomis institucijomis. 
e) Cheminės medžiagos patalpoje bus laikomos grupėse pagal medžiagos tipą, vadovaujantis 2005 m. 

vasario 18 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus įsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis. 

f) Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PŪV metu visos dulkėti galinčios medžiagos bus 
laikomos uždarose sistemose. Visi technologiniai procesai bus vykdomi uždengtose zonose 
(apsaugotose nuo vėjo ir lietaus). Įrenginiuose bus  surenkamos išsklaidytos dulkių emisijos. 
Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojami oro valymo įrenginiai – skruberiai. Skruberiai orą 
išvalys iki 95 proc. 
Amorfinio silicio ir metalurginių miltelių numatomas pakavimas vakuuminiu būdu be emisijų į 
išorę. 
Atlikus visų oro teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimą, pagal gautus rezultatus nei viena teisės 
aktuose nustatyta aplinkos oro ribinė užterštumo vertė nebus viršijama. 

11. 
Tai bus ne fizinis uolienų apdirbimas bet sunkioji cheminė pramonė. Pagal Lietuvos HN  yra 
naudojami KITI ATSTUMAI. Taipogi nematau kodėl juos reikėtų mažinti iki minimumo. 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) 
objektams, kuriems nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.  
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ar planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės 
sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti sumažintas planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo dokumentuose. 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos  SAZ ribos, įvertinus ūkinę 
veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties 
keliamą triukšmo lygį. 

12. Nesvarstytos altenatyvos. 

Atsižvelgiant į tai kad: 
1. atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų  
2. planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje 
3. planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius 
4. planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi kito žemės sklypo ar pastatų, kuriuose būtų galima 
vykdyti tokią veiklą - 
Todėl esamas pastatas atitinka ir tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas ir 
kitos alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. 

13. Nepakviesti nepriklausomi ekspertai. 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad nepriklausomų ekspertų dalyvavimas rengiant PAV ataskaitą 
nėra privalomas.  

14. 
prašome pateikti visus koeficientus dedamus į kompiuterinius modelius, kad galima būtu 
patikrinti juos.   

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad visi pradiniai duomenys, kurie vesti į aplinkos oro taršos ir 
triukšmo sklaidos modeliavimo programas, pateikti PAV ataskaitoje. 

15. 
Prašome atkreipt dėmesi į šalia esantį pensionatą ir jame ęsancius žmones sergančius plaučių 
ir kitomis chroninėmis ligomis 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad PAV ataskaita papildyta įvertinant ir artimiausią 
visuomeninės paskirties pastatą VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrą, esantį Pramonės 
g. 9, Alytus. 

16. Gulbynės draustinis 
Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės 
kadastro žemėlapiu nustatyta, kad Gulbynės ornitologinis draustinis nuo planuojamos ūkinės veiklos 
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teritorijos nutolęs pakankamai dideliu atstumu (~0,6 km), todėl jam poveikis nėra vertinamas. 
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 14 
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DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

Lietuvos žaliųjų partija 2020-06-08 raštu pateikė klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 2 lapai. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

Lietuvos žaliųjų partijai, 
Šermukšnių g. 6A, LT – 01106 Vilnius, 
el.p. administracija@lzp.lt 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2038  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-08. 

Pasiūlymą pateikė: Lietuvos žaliųjų partija 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

Šalia PŪV teritorijos veikia Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras (Pramonės 
g. 9), Alytaus kultūros centras (Pramonės g. 1B), daug privačių įmonių, kurių bendras 
darbuotojų skaičius siekia 1000. Atsižvelgiant į tai, kad PŪV metu naudojama daug 
cheminių medžiagų, klasifikuojamų pavojingomis aplinkai ir žmogaus sveikatai, kyla 
pagrįstų abejonių, kad yra tinkamai pasirinkta 300 metrų sanitarinė apsaugos zona. 
Prašome pagrįsti, kodėl pasirinkta tokios apimties zona ir ar tinkamai įvertintas galimas 
poveikis aplink PŪV teritoriją veikiančių įmonių darbuotojams ir lankytojams. Taip pat, 
kodėl PAV ataskaitoje nevertinta alternatyvi PŪV vykdymo teritorija? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, patikslintas PAV ataskaitoje nurodytas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 20.5 
į 20.1 - Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko 
gamyba. Taip pat patikslinta informacija apie Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme Nr. XIII-2166 (Žin. 2019-06-19, Nr. 9862) planuojamai ūkinei veiklai nustatytą normatyvinę 
sanitarinės apsaugos zoną, patikslinta, kad normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500 m. Taip pat 
patikslinta informacija apie į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną patenkančius gyvenamuosius bei 
visuomeninės paskirties pastatus. 
Pažymime, kad vadovaujantis minėto įstatymo 51 straipsnio 1 punktu, planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas 
gali pasirinkti – ar taikyti įstatyme nurodytą sanitarinės apsaugos zonų dydį ar nustatyti kitą sanitarinės 
apsaugos zonų dydį atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. Taip pat ši 
nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymo Nr. 
IX-886, 24 straipsnio 3 punkte, kuriame nurodoma, kad ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimą.  
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas SAZ dydis gali būti 
sumažintas. 
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos, vakaro ir nakties keliamą triukšmo 
lygį. 
 
Taip pat, atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad įvertinus tai, kad: 
 
1. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos pažeidimų;  
2. Planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje; 
3. Planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius; 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi kito žemės sklypo ar pastatų, kuriuose būtų galima vykdyti 
tokią veiklą – 
Esamas pastatas atitinka ir tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui būtinas sąlygas ir kitos 
alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. 
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Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

2. 

Vykdant PŪV numatytas didelis transporto priemonių srautas, keliantis pagrįstų klausimų 
dėl triukšmo ir vibracijos lygio išaugimo. PAV ataskaitoje modeliuojamas gana aukštas 
triukšmo lygis, beveik siekiantis leidžiamas triukšmo normas. Prašome patikslinti, kaip bus 
užtikrinta, kad triukšmo tarša gamybos procesų metu, taip pat iš transporto srautų 
neviršytų leidžiamų normų? 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad triukšmo sklaidos modeliavimo metu gauti triukšmo lygio 
rezultatai pradėjus vykdyti ūkinę veiklą nebus viršijami, nes bus užtikrintas sklaidoje naudotų triukšmą 
skleidžiančių įrenginių parametrų ir atvykstančios transporto srauto atitikimas ataskaitoje aprašytai 
informacijai. Taip pat pažymime, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos, prognozuojamas transporto keliamo 
triukšmo padidėjimas artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje  sudarys tik 1-3 dB(A) ir 
neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos keliamas 
triukšmas artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje sieks tik 2-18 dB(A) ir bus daugiau kaip 
du kartus žemesnis už teisės aktuose nustatytą ribinę vertę. 

3. 

PAV ataskaitoje teigiama, kad „vanduo technologiniame procese bus naudojamas 
uždarame cikle, kuriame jau panaudotas vanduo grąžinamas atgal į sistemą ir 
panaudojamas dar kartą, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys”. Prašome patikslinti, 
kaip bus išvengta nuotekų susidarymo, ar nekils grėsmė metalams/priemaišoms patekti į 
nuotekų dumblą. 

Atsižvelgdami į pateiktą klausimą informuojame, kad planuojamos ūkinės veiklos technologijoje, vanduo yra 
ne tik energetinis nešiklis, bet ir cheminis reagentas. Todėl jis išvedamas iš gamybinės sistemos kartu su 
produktais, nesant galimybės  neprognozuojamai skysčių koncentracijai didėti ir dumblui susidaryti.    
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PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO FORMOS PRIEDAS NR. 15 
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UAB „APLINKOS VADYBA“ 

Tel.: 8 5 204 51 39,  8 613 22747; el. p. info@aplinkosvadyba.lt   www.aplinkosvadyba.lt 
Adresas korespondencijai: Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius 

Registracijos adresas: Vilkpėdės g. 22, 03151 Vilnius, į.k. 300513582, PVM m. k. LT100003527619 

 

 

 

DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

VIEŠINIMO METU PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ/KLAUSIMŲ  

 

UAB „Aplinkos vadyba“ parengė UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinė veiklos – iškastinės mineralinės 

uolienos perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytuje, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir pateikė ją susipažinti 

visuomenei. 

Aplinkos apsaugos agentūra 2020-06-16 raštu Nr. (30.1)-A4E-5279 persiuntė gyventojų grupės, kuriai 

atstovauja Antanina Snarskienė klausimus/pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymu Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-01: Nr. XIII-529, 2017-

06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 

d. įsakymu Nr. D1-885 (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašu, informuojame kaip įvertinti pateikti pasiūlymai.  

 
 

PRIDEDAMA: 

1. Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas, 1 lapai. 
 
 
 
 

Direktorius        Nerijus Dilba 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tel.: 8 61322747 
el. p.: info@aplinkosvadyba.lt 

Antaninai Snarskienei, 
Jonyno g. 21-33, Alytus, 
el.p. antaninamil@gmail.com 

2020 m. rugpjūčio 27 d. 

Nr. R2039  
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PASIŪLYMŲ, DĖL UAB „MS LT01“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMO VEIKLOS, PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE,  

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS, ĮVERTINIMAS 

 

Pasiūlymo gavimo data: 2020-06-16. 

Pasiūlymą pateikė: Gyventojų peticija, Pareiškėja Antanina Snarskienė 

Pasiūlymai ir jų argumentuotas vertinimas: 

Eil. 
Nr. 

Suinteresuotos visuomenės klausimas/pasiūlymas Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų motyvuotas įvertinimas 

1 2 3 

1. 

 

Atsižvelgiant į pasiūlymą, paaiškiname, kad planuojamą ūkinę veiklą (toliau –PŪV) 
numatoma vykdyti esamame pastate – Pramonės g.1, Alytus. PŪV organizatorius 
UAB „MS LT01“ du kartus atliko planuojamų naudoti patalpų ekspertizę, pirmąjį 
kartą prieš UAB „Ekologistika“ įmonėje kilusį gaisrą, ir antrąjį kartą po gaisro. 
Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinius tyrimus nepastebėta 
konstrukcijos pažeidimų, todėl esamas pastatas tenkina visas planuojamos ūkinės 
veiklos vykdymui būtinas sąlygas.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad: 
 
1. Atlikus planuojamų naudoti patalpų ekspertinį tyrimą nepastebėta konstrukcijos 
pažeidimų;  
2. Planuojama ūkinė veikla būtų vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje; 
3. Planuojama ūkinė veikla atitinka Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius; 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi kito žemės sklypo ar pastatų, 
kuriuose būtų galima vykdyti tokią veiklą – 
Esamas pastatas atitinka ir tenkina visas planuojamos ūkinės veiklos vykdymui 
būtinas sąlygas ir kitos alternatyvios PŪV vykdymo vietos nėra svarstomos. 
Taip pat pažymime, kad atlikus poveikio aplinkai vertinimą nustatyta, kad dėl  
planuojamos ūkinės veiklos nebus viršijami Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatyti aplinkos oro užterštumo, keliamo triukšmo, kvapų ribiniai dydžiai.  
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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

rengėją – UAB „Aplinkos vadyba“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Subačiaus g. 3 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „MS LT01“, Alytaus m. sav., Alytaus m., 

Santaikos g. 30A-73. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo 

veikla. 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės 

g. 1. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos vertinimas – UAB „MS 

LT01“ planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla – bus 

vykdoma Alytaus m., Pramonės g. 1, esančio pastato dalyje. Naujų pastatų statyba nėra numatoma. PŪV 

metu, perdirbant iškastinę mineralinę uolieną cheminės konversijos būdu, bus pagaminamos cheminės 

medžiagos – magnio sulfatas, silicio hidroksidas, natrio sulfatas, žaliavos – metalurgijos milteliai, 

kvarcinis smėlis. 

Artimiausias gyvenamasis namas, esantis Alytaus m., Putinų g. 32, nuo PŪV teritorijos nutolęs 

apie 0,38 km į pietryčius. 

PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatoma įvertinti PŪV keliamą oro taršą, kvapą, 

triukšmą, galimą poveikį visuomenės sveikatai. Joje bus analizuojamas ir aplinkos monitoringo vykdymo 

sąlygos, neigiamą poveikį mažinančių priemonių bei kompensacinių priemonių poreikis. Sanitarinės 

apsaugos zona bus nustatyta pagal akustinio triukšmo, teršalų bei kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatus. 

Vertinimo išvada – UAB „MS LT01“ PŪV poveikio aplinkai vertinimo programai pritariame. 

 

 

 

Vedėja, pavaduojanti direktorę Dalytę 

Nekraševičienę 

Alma Aidukienė 

 

 

 

Daiva Kazlauskienė, tel. (8 315) 51 183, el. p. daiva.kazlauskiene@nvsc.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS 

 
Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (8 315) 55 116, faks. (8 315) 55 191, 

el. p. aplinka@alytus.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935 

 

UAB „ APLINKOS VADYBA“ 

Subačiaus g. 23 

01300 Vilnius 

el. p. kornelijus@aplinkosvadyba.lt , 

      Nr. SD-3143 (6.17E) 

Į 2020-05-07  - 

info@aplinkosvadyba.lt   

 

 

DĖL PARENGTOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMO ATASKAITOS (PRAMONĖS G.1) 

 

 

Informuojame, kad skelbimas dėl informacijos apie parengtą UAB „MS LT01“ 

planuojamos ūkinės veiklos – Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, 

Alytus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir numatomą jos pristatymą visuomenei, 2020 m. 

gegužės 7 d. paskelbtas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale adresu 
https://alytus.lt/lt/skelbimai/informacija-apie-parengta-iskastiniu-mineraliniu-uolienu-perdirbimo-veiklos-pramones-g-

1-alytus-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita bei patalpintas savivaldybės  priimamojo skelbimų lentoje. 

Jūsų prašymą dėl parengtos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos informacijos paskelbimo Alytaus miesto savivaldybės administracija gavo 2020-05-07 

registracijos Nr. GD-8001. 

  

 

 

 

 

 

Vedėja Vida Mačernienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ramunė Zubrė, tel. (8 315) 55 171, +370 698 27047, el. p. ramune.zubre@alytus.lt 
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Numatomas registras
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
GD-8001 2020-05-07 DĖL PARENGTOS

PLANUOJAMOS
ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO
ATASKAITOS
(PRAMONĖS G.1)

Raštas Įvykdyta Vyriausioji specialistė
Ramunė Zubrė

2020-05-07

Užduotys (1)
3463259 2020-05-07 Užduotis Baigta Vyriausioji specialistė

Ramunė Zubrė
2020-05-07

ADOC
Pramonės g. 1 info.adoc

Pramonės g. 1 info.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Vyresnioji specialistė Svetlana
Vrubliauskienė

2020-05-07 16:47:16 Registruotas dokumentas:
SD: Siunčiamų dokumentų registras
2020: 6.17E: Susirašinėjimo įstaigai
priskirtos veiklos klausimais
dokumentai

Puslapis 1 iš 1
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20202020202020202020 m. m. m. m. m. geguþës 9 d.  geguþës 9 d.  geguþës 9 d.  geguþës 9 d.  geguþës 9 d. Nr.Nr.Nr.Nr.Nr. 52 (13428) 52 (13428) 52 (13428) 52 (13428) 52 (13428)11
REKLAMA

PERKA
BRANGIAI MIÐKÀ (gali turëti
bendraturèiø, bûti neatidalytas, su
skolomis, areðtuotas). Sutvarkau
dokumentus. Tel. 8 644 55355.

Viena didþiausiø ámoniø Lietuvoje
perka miðkus su þeme, gali bûti ir
iðkirsti. Laukiame pasiûlymø ir ið
tarpininkø. Tel. 8 635 77777.
Perku senà japoniðkà kasetinæ mag-
netolà. Gali bûti neveikianti. Siûlyki-
te ávairius modelius. Tel. 8 698
85109.
Superkame sraiges. Didesná kieká
atvaþiuojame pasiimti patys. Tel. 8
687 36605.
Perku prieauglá tolesniam auginimui:
nuo 150 kg, nuo 4 mën. Tel. 8 627
45054.
Brangiai PERKAME miðkus visoje
Lietuvoje. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 699 29992.

PASLAUGOS
Taisau ávairius baldus ir këdes, keièiu
spyruokles, porolonà, gobelenà, vati-
nà. Surenku naujus. Tel. 8 616 46516,
(8 315) 72617.
Aplinkos prieþiûra, kraðtovaizdþio
projektavimas. Geniu medþius, kar-
pau gyvatvores, pjaunu malkas, su-
perku vaðkà. Tel. 8 642 44269.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà, si-
jotà juodþemá maiðytà su kom-
postu. Veþamas kiekis 6–9 kub. m.
Tel. 8 645 64788.
Dezinfekuojame, valome geriamojo
vandens ðulinius. Tel. 8 612 60250.

Susitvarkykite nuotekas,
tausokite aplinkà ir

iðvenkite iðlaidø baudoms!
BUITINIØ NUOTEKØ VALYMO

ÁRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis,

Ðvaistë, August ir kt.)
GAMINTOJØ KAINOMIS

Árenginiø montavimo darbai
10 metø garantija

GALIMYBË PIRKTI
IÐSIMOKËTINAI!

Atvykstame nemokamai,
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Tel. 8 686 80 106.

SIENØ ÐILTINIMAS

1 m²
kaina
nuo 1,40 Eur

uþpildant oro tarpus
Tel. 8 640 36105.

Geguþës 12 d. (antradiená) PREKIAUSIME
3–6 mën. raibomis, rudomis, juodomis, baltomis
ir pigiomis 10 mën. viðtaitëmis, lesalais.

VIÐTOS IR VIÐTAITËS

Luksnënuose 9.00 val.
Butrimiðkiuose 9.10 val.
Ûdrijoje 9.25 val.
Krokialaukyje 9.40 val.
Verebiejuose 9.50 val.
Àþuoliniuose 10.00 val.
Kalesninkuose 10.15 val.
Simne 10.30 val.
Mergalaukyje 10.45 val.
Kumeèiuose 10.55 val.
Perðëkininkuose 11.00 val.

Santaikoje 11.15 val.
Vankiðkiuose 11.30 val.
Miroslave 11.45 val.
Talokiuose 12.00 val.
Radþiûnuose 12.10 val.
Alovëje 12.50 val.
Dauguose 13.10 val.
Kanèënuose 13.30 val.
Þvirgþdënuose 13.35 val.

Mikalave 13.45 val.
Pivaðiûnuose 14.00 val.
Junèionyse 14.15 val.
Tabalenkoje 14.25 val.
Vaisodþiuose 14.45 val.
Raiþiuose 14.55 val.
Butrimonyse 15.05 val.
Punioje 15.25 val.
Venciûnuose 15.40 val.

Ðeðtadieniais – Kaniûkø turguje.

Tel.:  8 623 04 888,
8 612 75 682.

BIG-6 veislës 2, 3, 4 sav. mësiniais kalakuèiukais (tik uþsakius ið
anksto).

GAMINAME PAMINKLUS,
TVORELES, ANTKAPIUS.

Atveþame, sumontuojame.

Mechanizatoriø g. 7, Luksnënø k., Alytaus r.
Tel. (8 315) 59 221, 8 699 96 468,

Kepyklos g. 15D, Alytus. Tel. 8 699 29 258.

Aikðtelë prie Uþupiø kapiniø. Tel. 8 601 22 238.

PREKIAUJAME GRANITO SKALDELE.

NUOMA

Brangiai iðsinuomojame þ. û. p. þe-
mæ Alytaus, Simno, Krokialaukio,
Ðeðtokø, Balbieriðkio, Gudeliø se-
niûnijose. Tel. 8 603 51616.

ÁVAIRÛS
Atsakingiems pilnameèiams asme-
nims dovanojamos sterilizuotos ka-
tës, pasiraðant sutartá. Tel. 8 605
02060.

PARDUODA

Ávairios prekës
Pigiausias kuras – alksninës, berþinës
atraiþos. Turime kapotø sausø malkø
ràsteliais. Tel.: 8 600 23280, 8 654
89008.
Parduodame geros buklës tuðèius
bièiø avilius. Daugai. Tel. 8 674
76157
Ðvieþiapienæ oþkà. Tel. 8 680 20040.
Stambiai skaldytas puðines, alksni-
nes malkas, atveþu. Tel. 8 609
14843.
Ávairias malkas, yra skaldytø. Tel. 8
606 40612.
5 tonas þieminiø kvieèiø. Kaina 160
Eur. Tel. 8 614 04094.
Naujas ðaligatvio plyteles. 50 x 50
cm, storis 8 cm. 40 kg. Ant jø galima
vaþiuoti automobiliu. 1 vnt. – 2 Eur.
Tel. 8 687 87183.

PJAPJAPJAPJAPJAUNUUNUUNUUNUUNU, K, K, K, K, KAPOJUAPOJUAPOJUAPOJUAPOJU
MALKMALKMALKMALKMALKASASASASAS

Alytuje ir Alytaus r.

Tel. 8 605 84 383.

BRANGIAI
PERKAME

MIÐKÀ.
UAB „Miðkø pirkimai“.

Tel. 8 671 41 046.

PARDUODPARDUODPARDUODPARDUODPARDUODAMASAMASAMASAMASAMAS
arbaarbaarbaarbaarba

IÐNUOMOJAMASIÐNUOMOJAMASIÐNUOMOJAMASIÐNUOMOJAMASIÐNUOMOJAMAS
pastatøpastatøpastatøpastatøpastatø

kompleksas:kompleksas:kompleksas:kompleksas:kompleksas:
administracinis pastatas (2 a., 800
kv. m ploto, su saulës elektrine, 30
kw, ant stogo); metalinis sandëlis
(500 kv. m); mûrinis garaþas (460 kv.
m). Bendras teritorijos plotas 1,3 ha.
Kaina sutartinë. Adresas Naujoji g.
144.

TTTTTel. 8 686 02 222.el. 8 686 02 222.el. 8 686 02 222.el. 8 686 02 222.el. 8 686 02 222.

REIKALINGA
Darbui Belgijoje reikalingi betonuo-
tojai, turintys patirties. Atlyginimas
nuo 10 Eur per val., suteikiamas
apgyvendinimas. Tel. 8 670 37707.
Ûkyje Alytaus r. reikalinga melþëja ir
ðërikas. Apgyvendiname. Socialinës
garantijos. Tel. 8 647 64340.

INFORMACIJA apie parengtà Iðkastiniø mineraliniø
uolienø perdirbimo veiklos, Pramonës g. 1, Alytus,

poveikio aplinkai vertinimo ataskaità
Planuojamos ûkinës veiklos (PÛV) organizatorius: UAB „MS LT01“, Santaikos g.

30A-73, Alytus, interneto svetainës adresas: nëra, el. p.: UABMSLT01@gmail.com,
tel.: 860483814.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentø rengëjas: UAB „Aplinkos vadyba“,
Subaèiaus g. 23, Vilnius, interneto svetainës adresas: www.aplinkosvadyba.lt, el. p.:
info@aplinkosvadyba.lt, tel.: 852045139, 864035061.

PÛV pavadinimas: Iðkastiniø mineraliniø uolienø perdirbimo veikla.
PÛV vieta: Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonës g. 1.
PAV subjektai, kurie pagal kompetencijà teiks iðvadas dël PAV ataskaitos:

Nacionalinio visuomenës sveikatos centro Alytaus depar tamentas, Alytaus
prieðgaisrinio gelbëjimo tarnyba, Alytaus miesto savivaldybës administracija.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaità: Aplinkos apsaugos agentûra,
A. Juozapavièiaus g. 9, Vilnius, el. p.: aaa@aaa.am.lt, tel.: 870662008.

Su parengta PAV ataskaita galima susipaþinti: PÛV PAV ataskaitos rengëjo
interneto svetainëje

https://www.aplinkosvadyba.lt/paslaugos/poveikio-aplinkai-vertinimas/259
PAV dokumentø rengëjo, savivaldybës buveinës, kuriose eksponuojama

ataskaita: Atsiþvelgiant á tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 31 d. ásakymo Nr. D1-885 „Dël planuojamos ûkinës veiklos poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos apraðo patvirtinimo“ (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) 741 punkte
nurodyta, kad ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenës patekimà á
savivaldybës (-iø) ir (ar) seniûnijos (-jø) patalpas, PAV ataskaitos eksponavimas
atliekamas internetu (eksponuojant ataskaità elektroniniu formatu) PAV dokumentø
rengëjo interneto svetainëje, ataskaitos eksponavimas PAV dokumentø rengëjo ir
savivaldybës patalpose nëra rengiamas.

Pasiûlymø dël PÛV PAV ataskaitos teikimo terminas: Pasiûlymus galima teikti
nuo 2020 m. geguþës 11 d. iki birþelio 8 d.. Pasiûlymus teikti PAV ataskaitos rengëjui
UAB „Aplinkos vadyba“, aukðèiau nurodytais kontaktais. Pasiûlymø kopijos papildomai
gali bûti teikiamos pagal kompetencijà PAV subjektams ir atsakingajai institucijai
aukðèiau nurodytais kontaktais.

Vieðas visuomenës supaþindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Numatytas
vieðas visuomenës supaþindinimas su PAV ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo
transliacijos bûdu. Pateikiame nuorodà á vaizdo transliacijà: https://
pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01. Vieðas PAV ataskaitos pristatymas
nuotoliniu bûdu prasidës 2020 m. birþelio 8 d. 17:00 val. Kilus klausimams dël
prisijungimo prie vaizdo transliacijos praðome skambinti tel. 8 640 35061.

AB VILNIAUS PAUKÐTYNO VIÐÈIUKAI
Geguþës 12 d. (antradiená) ir 15 d. (penktadiená) bus parduodami Vilniaus
paukðtyne iðperinti vakcinuoti greitai augantys (ROSS-308) vienadieniai mësiniai
viðèiukai. Pardavinësime mësinius anèiukus, þàsiukus (pekinø, mulardø ir
albinosø), mësinius þàsiukus, vienadienes rûðiuotas viðtaites, BIG-6 mësinius
kalakuèiukus. Taip pat 3, 4, 5 mën. rudas, raibas, baltas, juodas lechornas
viðtaites.

Priimami iðankstiniai
uþsakymai vienadieniams

ir paaugintiems,
2, 3, 4, 5 sav. mësiniams

broileriams viðèiukams ásigyti.

Tel. 8 612 80 109.

Alytuje (Jotvingiø turguje) 8.00 val.
Ûdrijoje 11.30 val.
Luksnënuose 12.00 val.
Mergalaukyje 12.30 val.
Simne 13.00 val.
Kalesninkuose 13.15 val.
Kumeèiuose 14.00 val.
Miroslave 14.45 val.
Vankiðkiuose 15.00 val.
Santaikoje 15.15 val.
Krokialaukyje 15.45 val.
Verebiejuose 16.00 val.
Àþuoliniuose 16.20 val.
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2020-08-27 INFORMACIJA apie parengtą Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo …

https://www.aplinkosvadyba.lt/paslaugos/poveikio-aplinkai-vertinimas/259 1/2

2020 m. gegužės 07 d.

INFORMACIJA apie parengtą Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „MS LT01“, Santaikos g. 30A-73, Alytus, interneto svetainės adresas: nėra,
el. p.: UABMSLT01@gmail.com, tel.: 860483814.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, interneto svetainės
adresas: www.aplinkosvadyba.lt, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt, tel.: 852045139, 864035061.

PŪV pavadinimas: Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veikla.

PŪV vieta: Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės g. 1.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus
departamentas, Alytaus priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel.:
870662008.

Su parengta PAV ataskaita galima susipažinti: PŪV PAV ataskaitos rengėjo interneto svetainėje. Nuoroda į PAV ataskaitą pateikiama
šio skelbimo pabaigoje.

PAV dokumentų rengėjo, savivaldybės buveinės, kuriose eksponuojama ataskaita: Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ (TAR, 2017-11-02, Nr. 17241) 741 punkte nurodyta, kad ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į
savivaldybės (-ių) ir (ar) seniūnijos (-jų) patalpas, PAV ataskaitos eksponavimas atliekamas internetu (eksponuojant ataskaitą
elektroniniu formatu) PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje, ataskaitos eksponavimas PAV dokumentų rengėjo ir savivaldybės
patalpose nėra rengiamas.

Pasiūlymų dėl PŪV PAV ataskaitos teikimo terminas: Pasiūlymus galima teikti nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki birželio 8 d..
Pasiūlymus teikti PAV ataskaitos rengėjui UAB „Aplinkos vadyba“, aukščiau nurodytais kontaktais. Pasiūlymų kopijos papildomai gali
būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingajai institucijai aukščiau nurodytais kontaktais.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Numatytas viešas visuomenės supažindinimas su PAV
ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Pateikiame nuorodą į vaizdo transliaciją:
https://pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01. Viešas PAV ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2020 m. birželio 8 d.,
17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. 864035061.

PAV ataskaitą galite peržiūrėti čia:

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (tekstinė dalis).
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos priedai.

 

Paslaugos

TIPK paraiškų rengimas

Paraiškos Taršos leidimams

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas (PVSV) ir SAZ nustatymas

Triukšmo sklaidos modeliavimas

Oro taršos ir kvapų sklaidos
modeliavimas

LOJ įrenginių registracija

Strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas (SPAV)

Leidimai ENTP veiklai

Techninių projektų rengimas

Aplinkosaugos administravimas

Tvaraus verslo ataskaitos

REACH ir CLP pagalba

Biocidų autorizacija

Kosmetikos notifikavimas

Garso klasifikavimo protokolai

Pastatų sandarumo bandymai

Informacija apie
poveikio aplinkai

vertinimą

REIKALINGAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS?

Rašykite mums el. paštu info@aplinkosvadyba.lt

arba skambinkite tel. 8 613 22 747, 8 5 204 51 39.

 

Pirmas puslapis Apie mus Paslaugos TIPK paraiškų rengimas Paraiškos Taršos leidimams Poveikio aplinkai vertinimas SAZ nustatymas Triukšmo
modeliavimas Oro taršos modeliavimas LOJ įrenginių registracija SPAV paslaugos Leidimai ENTP veiklai Techninių projektų rengimas Aplinkosaugos

PIRMAS PUSLAPIS APIE MUS PASLAUGOS REACH IR CLP PAGALBA NUORODOS NAUJIENOS KONTAKTAI

 449

mailto:UABMSLT01@gmail.com
mailto:info@aplinkosvadyba.lt
mailto:aaa@aaa.am.lt
https://pvsvpristatymas.clickmeeting.com/mslt01
https://www.aplinkosvadyba.lt/images/stories/PAV_ataskaitos/1_PAV_Ataskaitos_Aiskinamasis_Rastas.pdf
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https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas
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https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/oro-tarsos-ir-kvapu-sklaidos-modeliavimas
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/loj-irenginiu-registracija
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/spav-paslaugos
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/leidimai-entp-veiklai
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/technininiu-projektu-rengimas-aplinkos-apsaugos-dalis
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/aplinkos-apsaugos-administravimas
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php
https://www.aplinkosvadyba.lt/
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/apie-mus
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/reach
https://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/nuorodos
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 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius

Medžiagos identifikavimas Sieros rûgðtis

Produkto numeris 4623

Registracijos numeris (REACH) 01-2119458838-20-xxxx

Indekso Nr. 016-020-00-8

EB numeris 231-639-5

CAS numeris 7664-93-9

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Vokietija

Telefonas: +49 (0) 721 - 56 06 0
Faksas: +49 (0) 721 - 56 06 149
el. Paštas: sicherheit@carlroth.de
Interneto svetainė: www.carlroth.de

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pavadinimas Gatvė Pašto indeksas/
miestas

Telefonas Interneto svetainė

Poison Centre Vilnius
University

Emergency Hospital

Šiltnamių g. 29 LT-04130 Vilnius +370 687 53378 www.tox.lt

1.5 Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260  Vilnius r.
Lietuva

Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt
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 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Klasifikavimas pagal GHS

Skirsnis Pavojingumo klasė Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

2.16 metalų koroziją sukeliančios medžiagos (Met. Corr. 1) H290

3.2 odos ėsdinimas/dirginimas (Skin Corr. 1A) H314

3.3 smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas (Eye Dam. 1) H318

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis Pavojinga

Piktograma

GHS05

Pavojingumo frazės
H290 Gali ėsdinti metalus
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės

Atsargumo frazės - prevencinės
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)

apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/

kreiptis į gydytoją.

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas
Signalinis žodis: Pavojinga

Simbolis(iai)

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
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P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu

arba čiurkšle.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

2.3 Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1 Medžiagos

Medžiagos pavadinimas Sieros rûgðtis

Indekso Nr. 016-020-00-8

Registracijos numeris (REACH) 01-2119458838-20-xxxx

EB numeris 231-639-5

CAS numeris 7664-93-9

Molekulinė formulė H₂O₄S

Molinė masė 98,07 g/mol

 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Pirmąją pagalbą suteikiančiojo apsauga.

Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Reikia nedelsiant kreiptis į
gydytoją, nes negydomų nudegimų vietose atsiras sunkiai gyjančios žaizdos.

Patekus į akis
Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į
gydytoją. Saugokite nesužesitą akį.

Prarijus
Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nurijus kyla
stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus (stiprus ėsdinantis poveikis).

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus: Kosulys, skausmas, dusulys ir kvėpavimo sunkumas, Dirginimo poveikiai,
Nurijus: Virškinimo trakto atsiliepimai, Vėmimas, Korozija, Skrandžio perforacija,
Patekus ant odos: Stipriai nudegina, Sukelia blogai gyjančias žaizdas,
Patekus į akis: Gali smarkiai pažeisti akis, Rizika apakti
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Simptomų gydymas.

 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos
vandens purškimas, putos, sausi gesinimo milteliai, anglies dioksidas (CO₂)
Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Nedegioji.

Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: sieros oksidai (SOx)

5.3 Patarimai gaisrininkams
Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo
aparatus. Dėvėkite chemikalams atsparų apsauginį kombinezoną.

 6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
Neįkvėpti garų, aerozolių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.

Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. Asmeninės apsaugos įrangos: žr. 8 skyrių. Nesuderinamos
medžiagos: žr. 10 skyrių. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.
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 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai. Užterštus paviršius kruopščiai išvalykite.

Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.

Dėmesys kitiems patarimas

• Ventiliacijos reikalavimai
Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo.

• Specialius sandėliavimo patalpų ar talpyklų konstrukcijos reikalavimai
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: 15 – 25 °C.

7.3 Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)
Nėra informacijos.

 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolės parametrai

Nacionalinės ribinės vertė

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)

Šali
s

Medžiagos
pavadinimas

CAS
Nr.

Pasta
ba

Identif
ikatori

us

IPR
D

[pp
m]

IPRD
[mg/
m³]

TPR
D

[pp
m]

TPRD
[mg/
m³]

NRD
[ppm

]

NRD
[mg/
m³]

Šaltinis

EU sieros rūgštis 7664-
93-9

t, mist IOELV 0,05 2009/
161/ES

LT sieros rūgštis 7664-
93-9

mist PPRD 0,05 3 HN 23

Pastaba
IPRD Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis

svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
mist Kaip rūkas
NRD Viršutinė riba yra ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti
t Torakalinė frakcija
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15minučių trukme (jei

nenurodyta kitaip)

Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės
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• poveikiai žmogaus sveikatai

Pakitimas Išvestinės
ribinės

poveikio
nesukelianti

vertė

Apsaugos tikslas,
veikimo būdas

Naudojimas Ekspozicijos trukmė

DNEL 0,05 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas (pramonė) lėtinis - vietiniai poveikiai

DNEL 0,1 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas (pramonė) ūmus - vietiniai poveikiai

• aplinkos vertybės

Pakitimas Išvestinės ribinės
poveikio

nesukelianti vertė

Aplinkos pasiskirstymas Ekspozicijos trukmė

PNEC 0,003 mg/l gėlas vanduo trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC 0 mg/l jūros vanduo trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC 8,8 mg/l nuotėkų valymo įrenginiai (STP) trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC 0,002 mg/kg gėlo vandens nuosėdos trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC 0,002 mg/kg jūros vandens nuosėdos trumpalaikis (vienkartinis)

8.2 Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)

Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais. Naudoti veido apsaugos priemones.

Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Patikrinti hermetiškumą/nepralaidumą prieš naudojimą. Specialiais atvejais apie apsauginių
pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis pirštinių gamintojo. Laikai yra apytikslės
vertės, gautos matuojant esant 22 ° C temperatūrai ir nuolatiniam kontaktui. Padidėjusi temperatūra
dėl šildomų medžiagų, kūno šilumos ir kt. Bei efektyvaus sluoksnio storio sumažinimas tempiant gali
žymiai sumažinti pralaidumo laiką. Jei abejojate, kreipkitės į gamintoją. Maždaug 1,5 karto didesnis /
mažesnis sluoksnio storis, atitinkamas pralaidumo laikas yra padvigubintas / perpus. Duomenys
taikomi tik grynai medžiagai. Perkeliant į cheminių medžiagų mišinius, jie gali būti laikomi tik vadovu.

•  medžiagos rūšis
FKM: fluorintas elastomeras

• medžiagos storis
 0,7mm

• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)
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• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).

Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Aerozolio ar rūko susidarymas. Tipas: ABEK (sudėtinis
filtras nuo garų ir dujų, spalvinis kodas: Ruda/Pilka/Geltona/Žalia/Balta).

Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Agregatinė būsena skystas (skystis)

Spalva bespalvis

Kvapas bekvapis

Kvapo atsiradimo slenkstis Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

pH (vertė)  <1 (20 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra -15 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

 295 – 315 °C

Pliūpsnio temperatūra nenustatyta

Garavimo greitis duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų) nesusiję su (skystis)

Sprogstamumo ribinės vertės

• apatinė sprogimo riba (ASR) tokios informacijos nėra

• viršutinė sprogimo riba (VSR) tokios informacijos nėra

Dulkių debesų sprogimo ribos nesusiję su

Garų slėgis <0,01 hPa prie 20 °C

Tankis 1,84 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis Tokios informacijos nėra.

Tūrinis tankis Netaikomas

Santykinis tankis Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas

Tirpumas vandenyje tirpus maišosi bet kokio santykio
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Pasiskirstymo koeficientas

n-oktanolis/vanduo (log KOW) Tokios informacijos nėra.

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra 338 °C

Klampa

• kinematinė klampa 14,62 mm²/s

• dinaminė klampa 26,9 mPa s prie 20 °C

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės nei viena(s)

9.2 Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos.  Stiprus oksidatorius.

10.2 Cheminis stabilumas
Medžiaga stabili normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir tvarkymotemperatūros ir
slėgio sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Aldehidus, Šarmai, Šarminiai metalai, Karbidas, Žemės šarminis metalas, Metalo
milteliai, Peroksidai, Fosforo oksidai, Rūgštys, Vanduo, Vandenilio peroksidas, Nitratas, Perchloratai,
Amoniakas, Nitro junginys, Nitrilai, Plastikai, Halogeniniai angliavandeniliai, Organinės medžiagos,
Chloratai, Fosforas, Bromatai, Žemės šarminis metalas, Permanganatai, Perchloratai

10.4 Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.  Skilimas vyksta esant didesnei temparatūrai nei: 338 °C.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
skirtingi plastikai

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių.

 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas
Neklasifikuojama(s) kaip ūmiai toksiška(s).

Paveikimo būdas Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis

prarijus LD50 2.140 mg/kg žiurkė ECHA

Odos ėsdinimas/dirginimas
Stipriai nudegina.

Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.
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Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).

Vertinimo santrauka CMR savybių
Neklasifikuojama(s) kaip sukelianti(s) lytinių ląstelių mutacijas, kancerogeniška(s) arba toksiškai
veikiant(s) reprodukciją

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (pakartotinis poveikis).

Aspiracijos pavojus
Neklasifikuojama(s) kaip kenksminga(s) dėl plaučių pakenkimo pavojaus prarijus.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

• Prarijus
virškinimo trakto atsiliepimai, vėmimas, Nurijus kyla stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus
(stiprus ėsdinantis poveikis), Spazmai

• Patekus į akis
nudegina, Smarkiai pažeidžia akis, rizika apakti

• Įkvėpus
kosulys, skausmas, dusulys ir kvėpavimo sunkumas, dirginimo poveikiai

• Patekus ant odos
stipriai nudegina, sukelia blogai gyjančias žaizdas

Kita informacija
Nei viena(s)

 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas

pagal 1272/2008/EB: Neklasifikuojama(s) kaip pavojinga(s) vandes aplinkai.

Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis Ekspozicijo
s trukmė

EC50 >100 mg/l vandens bestuburiai ECHA 48 h

ErC50 >100 mg/l dumbliai ECHA 72 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis Ekspozicijo
s trukmė

NOEC 0,025 mg/l žuvis ECHA 65 d

12.2 Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra duomenų.

 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Turinį/talpyklą
išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.

Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas
Yra pavojingos atliekos; leidžiama naudoti tik patvirtintą (pvz. pagal ADR) tarą.

13.2 Svarbios nuostatos dėl atliekų
Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.

13.3 Pastabos
Atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai
atliekų tvarkymo įrenginiai. Prašome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionalines nuostatas.

 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris 1830

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas SIEROS RŪGŠTIS

Pavojingos sudedamosios dalys Sieros rûgðtis

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė 8 (ėdžiosios medžiagos)

14.4 Pakuotės grupė II (vidutiniškai pavojingos medžiagos)

14.5 Pavojus aplinkai nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų
krovinių taisykles)

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Turi būti laikomasi pavojingų krovinių nuostatų (ADR) ir savo teritorijoje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.
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14.8 Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių

• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)

JT numeris 1830

Tinkamas krovinio pavadinimas SIEROS RŪGŠTIS

Įrašai transporto dokumentuose UN1830, SIEROS RŪGŠTIS, 8, II, (E)

Klasė 8

Klasifikacijos kodas C1

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 8

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 1 L

Transporto kategorija (TC) 2

Tunelio apribojimo kodas (TRC) E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr. 80

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)

JT numeris 1830

Tinkamas krovinio pavadinimas SULPHURIC ACID

Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN1830, SIEROS RŪGŠTIS, 8, II

Klasė 8

Jūros teršalas -

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 8

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 1 L

EmS F-A, S-B

Sukrovimo kategorija C

Segregacijos grupė 1 - Rūgštys

• Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)

JT numeris 1830

Tinkamas krovinio pavadinimas Sieros rūgštis
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Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN1830, Sieros rūgštis, 8, II

Klasė 8

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 8

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 0,5 L

 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Atitinkami Europos Sąjungos (ES) reglamentai

• Reglamentas 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (IPS)
Neįtraukta.

• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Neįtraukta.

• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Neįtraukta.

• Apribojimai pagal REACH XVII priedą

Medžiagos pavadinimas CAS Nr. Wt. % Registracijos tipas Apribojimo
sąlygos

Nr.

Sieros rûgðtis 100 1907/2006/EC  priedas
XVII

R3 3

Legenda
R3 1.  Nenaudojami gaminant:

- dekoratyvinius gaminius, kurie skirti apšvietimui arba skirtingų fazių spalvų efektams, pavyzdžiui, dekoratyvines
lempas ir pelenines,
- pokštams ir išdaigoms skirtus daiktus,
- žaidimus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių, arba kitus gaminius, kurie skirti žaidimui, net jei jie yra
dekoratyvinio pobūdžio.
2.  1 dalies reikalavimų neatitinkančių gaminių neleidžiama tiekti rinkai.
3.  Neleidžiama tiekti rinkai, jeigu juose yra dažančių medžiagų, nebent jų reikia dėl fiskalinių priežasčių, arba
kvapiųjų medžiagų, arba abiejų rūšių medžiagų, jeigu:
- juos galima naudoti kaip tiekti plačiajai visuomenei skirtų dekoratyvinių žibalinių lempų kurą, ir
- jie kelia pavojų jų įkvėpus ir yra ženklinami žymeniu R65 arba H304.
4.  Tiekti plačiajai visuomenei skirtų žibalinių dekoratyvinių lempų neleidžiama tiekti rinkai, jeigu jos neatitinka
Dekoratyvinių žibalinių lempų Europos standarto (EN 14059), kurį priėmė Europos standartizacijos komitetas
(CEN).
5.  Nepažeisdami kitų Bendrijos nuostatų, susijusių su pavojingų medžiagų ir mišinių klasifikavimu, pakavimu ir
ženklinimu, įgyvendinimo prieš tiekdami juos rinkai tiekėjai užtikrina, kad būtų laikomasi šių reikalavimų:
a)  turintis R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirtas žibalas matomai, įskaitomai ir nenutrinamai
ženklinamas šiuo užrašu: „Šio skysčio pripildytas lempas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje“; o nuo 2010 m.
gruodžio 1 d. – „Gurkšnelis žibalo – ar vien tik lempos dagčio čiulpimas – plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti
grėsmė gyvybei“;
b)  turintis R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirtas degusis kepsninių skystis nuo 2010 m.
gruodžio 1 d. įskaitomai ir nenutrinamai ženklinamas šiuo užrašu: „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius
gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei“;
c)  turintys R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirti žibalas ir degusis kepsninių skystis nuo 2010
m. gruodžio 1 d. išpilstomi į juodos spalvos nepermatomas talpyklas, kurių talpa ne didesnė kaip 1 litras.
6.  Ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 1 d. Komisija Europos cheminių medžiagų agentūros paprašo, kad
laikydamasi šio reglamento 69 straipsnio agentūra parengtų dokumentus, kad, jeigu reikia, būtų uždrausti R65
arba H304 žymeniu paženklinti ir tiekti plačiajai visuomenei skirti degusis kepsninių skystis ir dekoratyvinių lempų
kuras.
7.  Žymeniu R65 arba H304 paženklintus žibalą ir degųjį kepsninių skystį pirmą kartą rinkai tiekiantys fiziniai ir
juridiniai asmenys iki 2011 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kasmet, atitinkamos valstybės narės kompetentingai
institucijai perduoda duomenis apie pakaitalus žymeniu R65 arba H304 paženklintiems žibalui ir degiajam
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Legenda
kepsninių skysčiui. Valstybės narės šiuos duomenis pateikia Komisijai.

• Apribojimai pagal REACH, VIII antraštinėje dalyje
Nei viena(s).

• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)/SVHC - kandidatų
sąrašas
neįtraukta

• Seveso Direktyva

2012/18/ES (Seveso III)

Nr. Pavojinga medžiaga/pavojingumo
kategorijos

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės

pakopos reikalavimus

Pasta
bos

nepriskirta

• Direktyva 75/324/EEB susijusi su aerozolių balionėliais

Pripildymo partija
Apdailos Dažų Direktyva (Europa, 2004/42/EB)

LOJ kiekis 0 %
0 g/l

Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)

LOJ kiekis 0 %

LOJ kiekis 0 g/l

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
neįtraukta

Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
neįtraukta

Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
neįtraukta

Reglamentas 111/2005/EB nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

Medžiagos pavadinimas CAS Nr. Klasifikavimas KN-Kodas Išvestinės
ribinės

poveikio
nesukelianti

vertė

Sieros rûgðtis 7664-93-9 Category 3 2807 00 10

Nacionalinis sąrašas
Cheminė medžiaga, įrašyta į šiuos nacionalinius cheminių medžiagų sąrašus:
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Šalis Nacionalinis sąrašas Padėtis

AU AICS cheminė medžiaga įrašyta

CA DSL cheminė medžiaga įrašyta

CN IECSC cheminė medžiaga įrašyta

EU ECSI cheminė medžiaga įrašyta

EU REACH Reg. cheminė medžiaga įrašyta

JP CSCL-ENCS cheminė medžiaga įrašyta

KR KECI cheminė medžiaga įrašyta

MX INSQ cheminė medžiaga įrašyta

NZ NZIoC cheminė medžiaga įrašyta

PH PICCS cheminė medžiaga įrašyta

TR CICR cheminė medžiaga įrašyta

TW TCSI cheminė medžiaga įrašyta

US TSCA cheminė medžiaga įrašyta

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH registruotos cheminės medžiagos
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai cheminės buvo atliktas saugos vertinimas.

 16 SKIRSNIS: Kita informacija
Santrumpos ir akronimai

Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

2009/161/ES Komisijos direktyva nustatančia trečiąjį  orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant
Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičiančia Direktyva 2000/39/EB

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos
Sutartis dėl Tarptautinio Pavojingų Krovinių Vežimo Vidaus Vandens Keliais)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais)

CAS Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Regestravimo Santrumpų Tarnyba)

CLP Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

CMR kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai

DGR Pavojingų Prekių Vežimo Taisyklės (žr. IATA/DGR)

DMEL Išvestinė Minimalaus Poveikio Vertė

DNEL Išvestinė Ribinė Poveikio Nesukelianti Vertė
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Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

EC50 Efektyvioji Koncentracija 50 %: EC50 tai bandomosios medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri
sudaro 50 % didžiausios reakcijos (pav. augimui) per nustatytą laiko tarpą

EmS Emergency Schedule (Avarinio Monitoringo Sistema)

ErC50 ≡ EC50: šiame metode - tai bandomosios medžiagos koncentracija, kurioje augimas (EbC50) arba augimo
greitis (ErC50) lyginant su kontroliniu bandymu mažėja 50 %

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasauliniu Mastu Suderintą
Cheminių Medžiagų Klasifikavimo ir Žymėjimo Sistemą", kuria sukūrė Jungtinių Tautų Organizacija

HN 23 Lietuvos higienos normos
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai

IATA International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo Oro
Transportu Reglamentas)

ICAO International Civil Aviation Organization (Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code  (Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas)

indekso Nr. Indekso Numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 dalyje VI priedo
cheminei medžiagai

IOELV Orientacinė Profesinio Poveikio Ribinė Vertė

IPRD dinaminis svertinis vidurkis

KN-Kodas Kombinuotoji Nomenklatūra

LD50 Mirtina Dozė 50 %: LD50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos dozę, kuri yra 50 % mirtinga per nustatytą
laiko tarpą

LOJ Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo iš Laivų Prevencijos (sutrumpintai dar vad. "Marine Pollutant")

NOEC No Observed Effect Concentration (Nestebimo Poveikio Koncentracija)

NRD neviršytinas ribinis dydis

PBT Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)

ppm milijoninės dalys

PPRD profesinio poveikio ribiniai dydžiai

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Įvertinimas, Autorizacija ir
Apribojimas Cheminių Medžiagų)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojingų
Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)

SVHC Substance of Very High Concern (Labai Didelį Susirūpinimą Kelianti Medžiaga)

TPRD Trumpalaikio Poveikio Ribinė Vertė

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
- Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais 2015/830/ES
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP, ES GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo

Oro Transportu Reglamentas)
- Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
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Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas Tekstas

H290 gali ėsdinti metalus

H314 smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H318 smarkiai pažeidžia akis

Atsakomybės apribojimai
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo
dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose
specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant.
Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar
perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų
duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.
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 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius

Medžiagos identifikavimas Vandenilio peroksido

Produkto numeris HN69

Registracijos numeris (REACH) neatitinkami (mišinys), Nereikia nurodyti
nustatytų naudojimo sričių, kadangi remiantis
REACH reglamentu medžiaga neprivalo būti
registruojama (< 1 t/a)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Vokietija

Telefonas: +49 (0) 721 - 56 06 0
Faksas: +49 (0) 721 - 56 06 149
el. Paštas: sicherheit@carlroth.de
Interneto svetainė: www.carlroth.de

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pavadinimas Gatvė Pašto indeksas/
miestas

Telefonas Interneto svetainė

Poison Centre Vilnius
University

Emergency Hospital

Šiltnamių g. 29 LT-04130 Vilnius +370 687 53378 www.tox.lt

1.5 Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260  Vilnius r.
Lietuva

Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

Saugos duomenų lapas
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 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Klasifikavimas pagal GHS

Skirsnis Pavojingumo klasė Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

3.1O ūmus toksiškumas (prarijus) (Acute Tox. 4) H302

3.1I ūmus toksiškumas (įkvėpus) (Acute Tox. 4) H332

3.3 smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas (Eye Dam. 1) H318

4.1C pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus (Aquatic Chronic 3) H412

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis Pavojinga

Piktograma

GHS05, GHS07

 

Pavojingumo frazės
H302+H332 Kenksminga prarijus arba įkvėpus
H318 Smarkiai pažeidžia akis
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės

Atsargumo frazės - prevencinės
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)

apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/

kreiptis į gydytoją.

Ženklinamos pavojingos sudedamosios dalys: Vandenilio peroksido tirpalas…%

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas
Signalinis žodis: Pavojinga

Simbolis(iai)
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H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
sudėtyje yra: Vandenilio peroksido tirpalas…%

2.3 Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2 Mišiniai

Mišinio aprašymas
Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

Medžiagos
pavadinimas

Identifikatori
us

wt.
%

Klasifikavimas pagal
1272/2008/EB

Piktograma Konkrečios
ribinės

koncentracijos

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

CAS Nr.
7722-84-1

EB Nr.
231-765-0

Indekso Nr.
008-003-00-9

> 25 
– < 3

5

Ox. Liq. 1 / H271
Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
STOT SE 3 / H335

Aquatic Chronic 3 / H412

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥
70 %

Ox. Liq. 2; H272: 50 %
≤ C < 70 %

Skin Corr. 1A; H314:
C ≥ 70 %

Skin Corr. 1B; H314:
50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35
% ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: C
≥ 8 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 %
≤ C < 8 %

STOT SE 3; H335: C ≥
35 %

Pastabos
Visas pavojingumo bei ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.

Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.

Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės
medicininės pagalbos/ į gydytoją.
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Patekus į akis
Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į
gydytoją.

Prarijus
Praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). Skambinti į kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekus į akis: Konjunktyvitas (pink akis), Gali smarkiai pažeisti akis,
Patekus ant odos: Dirginimas,
Nurijus: Pikinymas, Vėmimas, Viduriavimas, Svaigulys, Traukuliai, Sąmonės netekimas,
Įkvėpus: Kosulys, Apsunkintas kvėpavimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos
vandens purškimas, putos, sausi gesinimo milteliai, anglies dioksidas (CO₂)
Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Nedegioji.

Pavojingi degimo produktai
Degant gali susidaryti toksiški anglies monoksido dūmai.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Gesinimo vandens neišpilti į kanalizaciją arba vandens telkinius. Gaisrą gesinti laikantis įprastinio
atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

 6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
Neįkvėpti garų, aerozolių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Užterštą plovimui naudotą
vandenį surinkite ir pašalinkite.
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6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.

Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius. Vėdinti įvykio vietą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. Asmeninės apsaugos įrangos: žr. 8 skyrių. Nesuderinamos
medžiagos: žr. 10 skyrių. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.

 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Pakankamos ventiliacijos užtikrinimas.

Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo saulės šviesos. Ilgesnį laiką veikiant šviesai gali įvykti
skilimas.

Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.

Dėmesys kitiems patarimas

• Ventiliacijos reikalavimai
Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo.

• Specialius sandėliavimo patalpų ar talpyklų konstrukcijos reikalavimai
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: 15 – 25 °C.

7.3 Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)
Nėra informacijos.

 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolės parametrai

Nacionalinės ribinės vertė

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)

Šali
s

Medžiagos
pavadinimas

CAS
Nr.

Pasta
ba

Identif
ikatori

us

IPR
D

[pp
m]

IPRD
[mg/
m³]

TPR
D

[pp
m]

TPRD
[mg/
m³]

NRD
[ppm

]

NRD
[mg/
m³]

Šaltinis

LT vandenilio
peroksidas

7722-
84-1

PPRD 1 1,4 2 3 HN 23

Pastaba
IPRD Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis

svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
NRD Viršutinė riba yra ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti
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Pastaba
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15minučių trukme (jei

nenurodyta kitaip)

Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės

• komponentų mišinio svarbios DNEL

Medžiagos
pavadinimas

CAS
Nr.

Pakiti
mas

Išvestinės
ribinės

poveikio
nesukelianti

vertė

Apsaugos
tikslas, veikimo

būdas

Naudojimas Ekspozicijos
trukmė

Vandenilio
peroksido
tirpalas…%

7722-84-
1

DNEL 1,4 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas
(pramonė)

lėtinis - vietiniai
poveikiai

Vandenilio
peroksido
tirpalas…%

7722-84-
1

DNEL 3 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas
(pramonė)

ūmus - vietiniai
poveikiai

• komponentų mišinio svarbios PNEC

Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr. Pakitima
s

Išvestinės
ribinės

poveikio
nesukelianti

vertė

Aplinkos
pasiskirstymas

Ekspozicijos trukmė

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 PNEC 0,0138 mg/l vanduo pertraukiamas išleidimas

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 PNEC 0,013 mg/l gėlas vanduo trumpalaikis (vienkartinis)

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 PNEC 0,013 mg/l jūros vanduo trumpalaikis (vienkartinis)

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 PNEC 4,66 mg/l nuotėkų valymo
įrenginiai (STP)

trumpalaikis (vienkartinis)

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 PNEC 0,047 mg/kg gėlo vandens
nuosėdos

trumpalaikis (vienkartinis)

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 PNEC 0,047 mg/kg jūros vandens
nuosėdos

trumpalaikis (vienkartinis)

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 PNEC 0,002 mg/kg dirvožemis trumpalaikis (vienkartinis)

8.2 Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)

Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.

Odos apsauga
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• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo. Laikai yra apytikslės vertės, gautos matuojant esant 22 ° C temperatūrai ir
nuolatiniam kontaktui. Padidėjusi temperatūra dėl šildomų medžiagų, kūno šilumos ir kt. Bei
efektyvaus sluoksnio storio sumažinimas tempiant gali žymiai sumažinti pralaidumo laiką. Jei
abejojate, kreipkitės į gamintoją. Maždaug 1,5 karto didesnis / mažesnis sluoksnio storis, atitinkamas
pralaidumo laikas yra padvigubintas / perpus. Duomenys taikomi tik grynai medžiagai. Perkeliant į
cheminių medžiagų mišinius, jie gali būti laikomi tik vadovu.

•  medžiagos rūšis
Butilo kaučiukas

• medžiagos storis
≥0,3 mm

• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)

• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).

Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Aerozolio ar rūko susidarymas. Tipas: NO-P3 (nuo azoto
dujų ir dalelių, spalvinis kodas: Mėlyna/Balta).

Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Agregatinė būsena skystas (skystis)

Spalva bespalvis

Kvapas silpnai juntamas

Kvapo atsiradimo slenkstis Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

pH (vertė)  2 – 4 (20 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

 107 °C

Pliūpsnio temperatūra nenustatyta

Garavimo greitis duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų) nesusiję su (skystis)
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Sprogstamumo ribinės vertės

• apatinė sprogimo riba (ASR) tokios informacijos nėra

• viršutinė sprogimo riba (VSR) tokios informacijos nėra

Dulkių debesų sprogimo ribos nesusiję su

Garų slėgis 18 hPa prie 20 °C

Tankis 1,11 g/cm³

Garų tankis 1,2 (oras =1)

Tūrinis tankis Netaikomas

Santykinis tankis Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas

Tirpumas vandenyje maišosi bet kokio santykio

Pasiskirstymo koeficientas

n-oktanolis/vanduo (log KOW) -1,57 (calc.)

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra >100 °C

Klampa

• kinematinė klampa 0,973 mm²/s

• dinaminė klampa 1,08 mPa s prie 20 °C

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės oksidacinė savybė

9.2 Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas

Ši medžiaga nereaktyvi esant normalioms aplinkos sąlygoms.

10.2 Cheminis stabilumas
Ilgesnį laiką veikiant šviesai gali įvykti skilimas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Acetonas, Aldehidus, Šarmai, Šarmų hidroksidas, Šarminiai metalai, Alkoholiai,
Aminai, Amoniakas, Anilinas, Švinas, Švino oksidas, Žemės šarminis metalas, Acto rūgštis,
Acetanhidridas, Eteris, Hidrazinas, Plastikai, Metalo milteliai, Natris, Organinės medžiagos,
Permanganatai, Fosforas, Fosforo oksidai, Reduktoriai, Azoto rūgštis, Sieros rūgštis, Sunkieji metalai,
Stiprus oksidatorius,
=> Sprogumas

10.4 Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.  Skilimas vyksta esant didesnei temparatūrai nei: >100 °C.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
švinas, geležis, varis, bronza, žalvaris, sidabrinis, cinkas, chromas
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10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių.

 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

• Mišinio komponentų ūmus toksiškumas

Medžiagos pavadinimas CAS Nr. Paveikimo būdas ATE

Vandenilio peroksido tirpalas…% 7722-84-1 prarijus 500 mg/kg

Vandenilio peroksido tirpalas…% 7722-84-1 įkvėpus: garų 11 mg/l/4h

Odos ėsdinimas/dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip ėsdinantyi(s)/dirginanti(s) odą.

Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).

Vertinimo santrauka CMR savybių
Neklasifikuojama(s) kaip sukelianti(s) lytinių ląstelių mutacijas, kancerogeniška(s) arba toksiškai
veikiant(s) reprodukciją

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (pakartotinis poveikis).

Aspiracijos pavojus
Neklasifikuojama(s) kaip kenksminga(s) dėl plaučių pakenkimo pavojaus prarijus.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

• Prarijus
pikinymas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas

• Patekus į akis
Smarkiai pažeidžia akis, rizika apakti

• Įkvėpus
kosulys, apsunkintas kvėpavimas

• Patekus ant odos
lengvai dirginantis, tačiau nereikšmingas klasifikavimo prasme

Kita informacija
Nei viena(s)
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 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr. Pakitimas Vertė Rūšys Ekspozicijos
trukmė

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 LC50 16,4 mg/l žuvis 96 h

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 ErC50 1,38 mg/l dumbliai 72 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)
Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens pakitimus.

Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr. Pakitimas Vertė Rūšys Ekspozicijos
trukmė

Vandenilio peroksido
tirpalas…%

7722-84-1 EC50 466 mg/l mikroorganizmai 30 min

12.2 Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Organizmuose ženkliai nesikaupia.

n-oktanolis/vanduo (log KOW) -1,57

12.4 Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra duomenų.

 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Turinį/talpyklą
išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
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Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas
Yra pavojingos atliekos; leidžiama naudoti tik patvirtintą (pvz. pagal ADR) tarą.

13.2 Svarbios nuostatos dėl atliekų
Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.

13.3 Pastabos
Atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai
atliekų tvarkymo įrenginiai. Prašome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionalines nuostatas.

 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris 2014

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS
TIRPALAS

Pavojingos sudedamosios dalys VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS
TIRPALAS, STABILIZUOTAS

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė 5.1 (oksiduojančios medžiagos)

14.4 Pakuotės grupė II (vidutiniškai pavojingos medžiagos)

14.5 Pavojus aplinkai nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų
krovinių taisykles)

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Turi būti laikomasi pavojingų krovinių nuostatų (ADR) ir savo teritorijoje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.

14.8 Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių

• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)

JT numeris 2014

Tinkamas krovinio pavadinimas VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS
TIRPALAS

Įrašai transporto dokumentuose UN2014, VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS
TIRPALAS, 5.1 (8), II, (E)

Klasė 5.1

Klasifikacijos kodas OC1

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 5.1+8

 

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2
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Riboti kiekiai (LQ) 1 L

Transporto kategorija (TC) 2

Tunelio apribojimo kodas (TRC) E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr. 58

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)

JT numeris 2014

Tinkamas krovinio pavadinimas HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN2014, VANDENILIO PEROKSIDAS, VANDENINIS
TIRPALAS, 5.1 (8), II

Klasė 5.1

Papildomas(i) pavojus(ai) 8

Jūros teršalas -

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 5.1+8

 

Specialiosios nuostatuos (SP) -

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 1 L

EmS F-H, S-Q

Sukrovimo kategorija D

Segregacijos grupė 16 - Peroksidai

• Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)

JT numeris 2014

Tinkamas krovinio pavadinimas Vandenilio peroksidas, vandeninis tirpalas

Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN2014, Vandenilio peroksidas, vandeninis
tirpalas, 5.1 (8), II

Klasė 5.1

Papildomas(i) pavojus(ai) 8

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 5.1+8

 

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 0,5 L

Saugos duomenų lapas
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 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Atitinkami Europos Sąjungos (ES) reglamentai

• Reglamentas 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (IPS)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.

• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.

• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.

• Apribojimai pagal REACH XVII priedą

Medžiagos pavadinimas CAS Nr. Wt. % Registracijos tipas Apribojimo
sąlygos

Nr.

Vandenilio peroksido 100 1907/2006/EC  priedas
XVII

R3 3

Legenda
R3 1.  Nenaudojami gaminant:

- dekoratyvinius gaminius, kurie skirti apšvietimui arba skirtingų fazių spalvų efektams, pavyzdžiui, dekoratyvines
lempas ir pelenines,
- pokštams ir išdaigoms skirtus daiktus,
- žaidimus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių, arba kitus gaminius, kurie skirti žaidimui, net jei jie yra
dekoratyvinio pobūdžio.
2.  1 dalies reikalavimų neatitinkančių gaminių neleidžiama tiekti rinkai.
3.  Neleidžiama tiekti rinkai, jeigu juose yra dažančių medžiagų, nebent jų reikia dėl fiskalinių priežasčių, arba
kvapiųjų medžiagų, arba abiejų rūšių medžiagų, jeigu:
- juos galima naudoti kaip tiekti plačiajai visuomenei skirtų dekoratyvinių žibalinių lempų kurą, ir
- jie kelia pavojų jų įkvėpus ir yra ženklinami žymeniu R65 arba H304.
4.  Tiekti plačiajai visuomenei skirtų žibalinių dekoratyvinių lempų neleidžiama tiekti rinkai, jeigu jos neatitinka
Dekoratyvinių žibalinių lempų Europos standarto (EN 14059), kurį priėmė Europos standartizacijos komitetas
(CEN).
5.  Nepažeisdami kitų Bendrijos nuostatų, susijusių su pavojingų medžiagų ir mišinių klasifikavimu, pakavimu ir
ženklinimu, įgyvendinimo prieš tiekdami juos rinkai tiekėjai užtikrina, kad būtų laikomasi šių reikalavimų:
a)  turintis R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirtas žibalas matomai, įskaitomai ir nenutrinamai
ženklinamas šiuo užrašu: „Šio skysčio pripildytas lempas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje“; o nuo 2010 m.
gruodžio 1 d. – „Gurkšnelis žibalo – ar vien tik lempos dagčio čiulpimas – plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti
grėsmė gyvybei“;
b)  turintis R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirtas degusis kepsninių skystis nuo 2010 m.
gruodžio 1 d. įskaitomai ir nenutrinamai ženklinamas šiuo užrašu: „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius
gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei“;
c)  turintys R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirti žibalas ir degusis kepsninių skystis nuo 2010
m. gruodžio 1 d. išpilstomi į juodos spalvos nepermatomas talpyklas, kurių talpa ne didesnė kaip 1 litras.
6.  Ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 1 d. Komisija Europos cheminių medžiagų agentūros paprašo, kad
laikydamasi šio reglamento 69 straipsnio agentūra parengtų dokumentus, kad, jeigu reikia, būtų uždrausti R65
arba H304 žymeniu paženklinti ir tiekti plačiajai visuomenei skirti degusis kepsninių skystis ir dekoratyvinių lempų
kuras.
7.  Žymeniu R65 arba H304 paženklintus žibalą ir degųjį kepsninių skystį pirmą kartą rinkai tiekiantys fiziniai ir
juridiniai asmenys iki 2011 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kasmet, atitinkamos valstybės narės kompetentingai
institucijai perduoda duomenis apie pakaitalus žymeniu R65 arba H304 paženklintiems žibalui ir degiajam
kepsninių skysčiui. Valstybės narės šiuos duomenis pateikia Komisijai.

• Apribojimai pagal REACH, VIII antraštinėje dalyje
Nei viena(s).

• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)/SVHC - kandidatų
sąrašas
jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą

Saugos duomenų lapas
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• Seveso Direktyva

2012/18/ES (Seveso III)

Nr. Pavojinga medžiaga/pavojingumo
kategorijos

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės

pakopos reikalavimus

Pasta
bos

nepriskirta

• Direktyva 75/324/EEB susijusi su aerozolių balionėliais

Pripildymo partija
Apdailos Dažų Direktyva (Europa, 2004/42/EB)

LOJ kiekis 0 %

Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)

LOJ kiekis 0 %

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.

Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.

Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.

Reglamentas 111/2005/EB nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles
jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą

Nacionalinis sąrašas

Šalis Nacionalinis sąrašas Padėtis

AU AICS visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CA DSL visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CN IECSC visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU ECSI visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU REACH Reg. visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

JP CSCL-ENCS visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

KR KECI visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

MX INSQ visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

NZ NZIoC visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

PH PICCS visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

TR CICR ne visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į
sąrašą

TW TCSI visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

US TSCA visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą
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Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH registruotos cheminės medžiagos
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Cheminės Saugos Vertinimas
Cheminės saugos vertinimas šio mišinio medžiagos nebuvo atliktas.

 16 SKIRSNIS: Kita informacija
Santrumpos ir akronimai

Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

Acute Tox. ūmus toksiškumas

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos
Sutartis dėl Tarptautinio Pavojingų Krovinių Vežimo Vidaus Vandens Keliais)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais)

Aquatic
Chronic

pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus

ATE Acute Toxicity Estimate (Apskaičiuotas Ūmus Toksiškumas)

CAS Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Regestravimo Santrumpų Tarnyba)

CLP Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

CMR kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai

DGR Pavojingų Prekių Vežimo Taisyklės (žr. IATA/DGR)

DMEL Išvestinė Minimalaus Poveikio Vertė

DNEL Išvestinė Ribinė Poveikio Nesukelianti Vertė

EB Nr. EB aprašas (EINECS, ELINCS arba NLP-sąrašai) yra septynių skaitmenų sekos EB-numerio šaltinis,
identifikatorius cheminių medžiagų, kurios yra parduodamos Europos Sajungos (ES) rinkoje

EC50 Efektyvioji Koncentracija 50 %: EC50 tai bandomosios medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri
sudaro 50 % didžiausios reakcijos (pav. augimui) per nustatytą laiko tarpą

Eye Dam. sukelia smarkų akių pažeidimą

Eye Irrit. dirgina akis

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių
Medžiagų Sąrašas)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)

EmS Emergency Schedule (Avarinio Monitoringo Sistema)

ErC50 ≡ EC50: šiame metode - tai bandomosios medžiagos koncentracija, kurioje augimas (EbC50) arba augimo
greitis (ErC50) lyginant su kontroliniu bandymu mažėja 50 %

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasauliniu Mastu Suderintą
Cheminių Medžiagų Klasifikavimo ir Žymėjimo Sistemą", kuria sukūrė Jungtinių Tautų Organizacija
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Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

HN 23 Lietuvos higienos normos
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai

IATA International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo Oro
Transportu Reglamentas)

ICAO International Civil Aviation Organization (Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code  (Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas)

indekso Nr. Indekso Numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 dalyje VI priedo
cheminei medžiagai

IPRD dinaminis svertinis vidurkis

LC50 Mirtina Koncentracija 50 %: LC50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos koncentraciją, kuri yra 50 %
mirtinga per nustatytą laiko tarpą

LOJ Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo iš Laivų Prevencijos (sutrumpintai dar vad. "Marine Pollutant")

NLP No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medžiaga)

NRD neviršytinas ribinis dydis

Ox. Liq. oksiduojantis skystis

PBT Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)

ppm milijoninės dalys

PPRD profesinio poveikio ribiniai dydžiai

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Įvertinimas, Autorizacija ir
Apribojimas Cheminių Medžiagų)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojingų
Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)

Skin Corr. ėsdina odą

Skin Irrit. dirgina odą

STOT SE specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio

SVHC Substance of Very High Concern (Labai Didelį Susirūpinimą Kelianti Medžiaga)

TPRD Trumpalaikio Poveikio Ribinė Vertė

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
- Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais 2015/830/ES
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP, ES GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo

Oro Transportu Reglamentas)
- Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
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Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas Tekstas

H271 gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius

H302 kenksminga prarijus

H314 smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H318 smarkiai pažeidžia akis

H332 kenksminga įkvėpus

H335 gali dirginti kvėpavimo takus

H412 kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsakomybės apribojimai
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo
dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose
specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant.
Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar
perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų
duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.
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 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius

Medžiagos identifikavimas Natrio hidroksidas

Produkto numeris 9356

Registracijos numeris (REACH) 01-2119457892-27-xxxx

Indekso Nr. 011-002-00-6

EB numeris 215-185-5

CAS numeris 1310-73-2

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Vokietija

Telefonas: +49 (0) 721 - 56 06 0
Faksas: +49 (0) 721 - 56 06 149
el. Paštas: sicherheit@carlroth.de
Interneto svetainė: www.carlroth.de

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pavadinimas Gatvė Pašto indeksas/
miestas

Telefonas Interneto svetainė

Poison Centre Vilnius
University

Emergency Hospital

Šiltnamių g. 29 LT-04130 Vilnius +370 687 53378 www.tox.lt

1.5 Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260  Vilnius r.
Lietuva

Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

Saugos duomenų lapas
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Natrio hidroksidas  ≥ 99 %

produkto numeris: 9356
Versija: 4.0 lt
Pakeičia versiją: 23.09.2016  Versija:
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Peržiūrėta: 19.11.2018
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 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Klasifikavimas pagal GHS

Skirsnis Pavojingumo klasė Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

2.16 metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai (Met. Corr. 1) H290

3.2 odos ėsdinimas/dirginimas (Skin Corr. 1A) H314

3.3 smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas (Eye Dam. 1) H318

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis Pavojinga

Piktograma

GHS05

Pavojingumo frazės
H290 Gali ėsdinti metalus
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės

Atsargumo frazės - prevencinės
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/

kreiptis į gydytoją.

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas
Signalinis žodis: Pavojinga

Simbolis(iai)

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
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P280 Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu

arba čiurkšle.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu

lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

2.3 Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1 Medžiagos

Medžiagos pavadinimas Natrio hidroksidas

Indekso Nr. 011-002-00-6

Registracijos numeris (REACH) 01-2119457892-27-xxxx

EB numeris 215-185-5

CAS numeris 1310-73-2

Molekulinė formulė HNaO

Molinė masė 40 g/mol

 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Pirmąją pagalbą suteikiančiojo apsauga.

Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Reikia nedelsiant kreiptis į
gydytoją, nes negydomų nudegimų vietose atsiras sunkiai gyjančios žaizdos.

Patekus į akis
Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į
gydytoją. Saugokite nesužesitą akį.

Prarijus
Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Nurijus kyla stemplės ir skrandžio
perforacijos pavojus (stiprus ėsdinantis poveikis). Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimas, Korozija, Kosulys, Apsunkintas kvėpavimas, Kraujotakos kolapsas, Gali smarkiai pažeisti
akis

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)
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 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos
vandens purškimas, putos, sausi gesinimo milteliai, anglies dioksidas (CO2)

Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Nedegioji.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo
aparatus. Dėvėkite chemikalams atsparų apsauginį kombinezoną.

 6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Neįkvėpti dulkių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.

Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Mechaniškai imtis. Dulkių susidarymo kontrolė.

Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. Asmeninės apsaugos įrangos: žr. 8 skyrių. Nesuderinamos
medžiagos: žr. 10 skyrių. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.
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 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai. Saugoti nuo drėgmės. Kai nenaudojate, laikykite konteinerį
sandariai uždaryta.

Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Laikyti sausoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.

Dėmesys kitiems patarimas

• Ventiliacijos reikalavimai
Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo.

• Specialius sandėliavimo patalpų ar talpyklų konstrukcijos reikalavimai
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: 15 – 25 °C.

7.3 Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)
Nėra informacijos.

 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolės parametrai

Nacionalinės ribinės vertė

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)

Šalis Medžiagos pavadinimas CAS Nr. Pastaba Identifika
torius

IPRD
[mg/m³]

TPRD
[mg/m³]

Šaltinis

LT natrio hidroksidas 1310-73-2 PPRD HN 23

Pastaba
IPRD Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis

svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15minučių trukme (jei

nenurodyta kitaip)

Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės

• poveikiai žmogaus sveikatai

Pakitimas Išvestinės
ribinės

poveikio
nesukelianti

vertė

Apsaugos tikslas,
veikimo būdas

Naudojimas Ekspozicijos trukmė

DNEL 1 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas (pramonė) lėtinis - sisteminiai poveikiai

DNEL 1 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas (pramonė) lėtinis - vietiniai poveikiai
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8.2 Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)

Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais. Naudoti veido apsaugos priemones.

Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Patikrinti hermetiškumą/nepralaidumą prieš naudojimą. Specialiais atvejais apie apsauginių
pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis pirštinių gamintojo.

•  medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)

• medžiagos storis
>0,11 mm

• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)

• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).

Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Dulkių susidarymas. Kietųjų dalelių filtro įtaisas (EN 143).
P2 (filtruoja ne mažiau kaip 94 % ore esančių dalelių, spalvinis kodas: Balta).

Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Agregatinė būsena kietas (pagal gamynio aprašymą)

Spalva permatomas

Kvapas bekvapis

Kvapo atsiradimo slenkstis Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

pH (vertė)  14 (vanduo: 100 g/l, 20 °C)
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Lydimosi/užšalimo temperatūra 319 – 323 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

 1.390 °C

Pliūpsnio temperatūra netaikomas

Garavimo greitis duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų) Tokių iformacijų nėra

Sprogstamumo ribinės vertės

• apatinė sprogimo riba (ASR) tokios informacijos nėra

• viršutinė sprogimo riba (VSR) tokios informacijos nėra

Dulkių debesų sprogimo ribos tokių iformacijų nėra

Garų slėgis Tokios informacijos nėra.

Tankis 2,13 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis Tokios informacijos nėra.

Santykinis tankis Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas

Tirpumas vandenyje >1.000 g/l prie 20 °C

Pasiskirstymo koeficientas

n-oktanolis/vanduo (log KOW) Tokios informacijos nėra.

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra duomenų nėra

Klampa nesusiję su  (kietosios medžiagos)

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės nei viena(s)

9.2 Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas

Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai.

10.2 Cheminis stabilumas
Medžiaga stabili normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir tvarkymotemperatūros ir
slėgio sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Acetonas, Chloroformas, Maleino rūgšties anhidridas, Rūgštys, Fosforas, Nitrilas,
Peroksidai, Bromas, Nitro junginys, Nitratas, Magnis, Kalcis, Metalo milteliai,
=> Sprogumas

10.4 Vengtinos sąlygos
Drėgmė.
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10.5 Nesuderinamos medžiagos
skirtingi plastikai - aliuminis - cinkas - alvas - Žalvaris

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių.

 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Nėra duomenų.

Ūmus toksiškumas
Neklasifikuojama(s) kaip ūmiai toksiška(s).

Odos ėsdinimas/dirginimas
Stipriai nudegina.

Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).

Vertinimo santrauka CMR savybių
Neklasifikuojama(s) kaip sukelianti(s) lytinių ląstelių mutacijas, kancerogeniška(s) arba toksiškai
veikiant(s) reprodukciją

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (pakartotinis poveikis).

Aspiracijos pavojus
Neklasifikuojama(s) kaip kenksminga(s) dėl plaučių pakenkimo pavojaus prarijus.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

• Prarijus
Nurijus kyla stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus (stiprus ėsdinantis poveikis)

• Patekus į akis
Smarkiai pažeidžia akis - akies audinio pažeidimas - ragenos sunaikinimas - rizika apakti

• Įkvėpus
kosulys, apsunkintas kvėpavimas, Dusulys

• Patekus ant odos
stipriai nudegina

Kita informacija
Kitas nepageidaujamas poveikis: Kraujotakos kolapsas
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 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas

pagal 1272/2008/EB: Neklasifikuojama(s) kaip pavojinga(s) vandes aplinkai.

Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis Ekspozicijo
s trukmė

EC50 40,4 mg/l vandens blusa (Daphnia) ECHA 48 h

12.2 Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra duomenų.

 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Turinį/talpyklą
išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.

Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas
Yra pavojingos atliekos; leidžiama naudoti tik patvirtintą (pvz. pagal ADR) tarą.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.

Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas
Yra pavojingos atliekos; leidžiama naudoti tik patvirtintą (pvz. pagal ADR) tarą.

13.2 Svarbios nuostatos dėl atliekų
Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.

13.3 Pastabos
Atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai
atliekų tvarkymo įrenginiai. Prašome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionalines nuostatas.
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 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris 1823

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS

Pavojingos sudedamosios dalys Natrio hidroksidas

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė 8 (ėdžiosios medžiagos)

14.4 Pakuotės grupė II (vidutiniškai pavojingos medžiagos)

14.5 Pavojus aplinkai nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų
krovinių taisykles)

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Turi būti laikomasi pavojingų krovinių nuostatų (ADR) ir savo teritorijoje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.

14.8 Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių

• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)

JT numeris 1823

Tinkamas krovinio pavadinimas NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS

Įrašai transporto dokumentuose UN1823, NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS, 8, II, (E)

Klasė 8

Klasifikacijos kodas C6

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 8

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 1 kg

Transporto kategorija (TC) 2

Tunelio apribojimo kodas (TRC) E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr. 80

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)

JT numeris 1823

Tinkamas krovinio pavadinimas SODIUM HYDROXIDE, SOLID

Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN1823, NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS, 8, II

Klasė 8
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Jūros teršalas -

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 8

Specialiosios nuostatuos (SP) -

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 1 kg

EmS F-A, S-B

Sukrovimo kategorija A

Segregacijos grupė 18 - Šarmai

• Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)

JT numeris 1823

Tinkamas krovinio pavadinimas Natrio hidroksidas, kietas

Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN1823, Natrio hidroksidas, kietas, 8, II

Klasė 8

Pakuotės grupė II

Pavojaus ženklas(ai) 8

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2

Riboti kiekiai (LQ) 5 kg

 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Atitinkami Europos Sąjungos (ES) reglamentai

• Reglamentas 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (IPS)
Neįtraukta.

• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Neįtraukta.

• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Neįtraukta.

• Apribojimai pagal REACH XVII priedą
neįtraukta

• Apribojimai pagal REACH, VIII antraštinėje dalyje
Nei viena(s).
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• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)/SVHC - kandidatų
sąrašas
neįtraukta

• Seveso Direktyva

2012/18/ES (Seveso III)

Nr. Pavojinga medžiaga/pavojingumo
kategorijos

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės

pakopos reikalavimus

Pasta
bos

nepriskirta

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
neįtraukta

Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
neįtraukta

Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
neįtraukta

Reglamentas 98/2013/ES dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
neįtraukta

Reglamentas 111/2005/EB nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles
neįtraukta

Nacionalinis sąrašas
Cheminė medžiaga, įrašyta į šiuos nacionalinius cheminių medžiagų sąrašus:

Šalis Nacionalinis sąrašas Padėtis

AU AICS cheminė medžiaga įrašyta

CA DSL cheminė medžiaga įrašyta

CN IECSC cheminė medžiaga įrašyta

EU ECSI cheminė medžiaga įrašyta

EU REACH Reg. cheminė medžiaga įrašyta

JP CSCL-ENCS cheminė medžiaga įrašyta

KR KECI cheminė medžiaga įrašyta

MX INSQ cheminė medžiaga įrašyta

NZ NZIoC cheminė medžiaga įrašyta

PH PICCS cheminė medžiaga įrašyta

TR CICR cheminė medžiaga įrašyta

TW TCSI cheminė medžiaga įrašyta

US TSCA cheminė medžiaga įrašyta

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
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Legenda
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH registruotos cheminės medžiagos
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

 16 SKIRSNIS: Kita informacija
16.1 Nurodyti pakeitimai (peržiūrėtas saugos duomenų lapas)

Skirsnis Senas įrašas (teksto/vertės) Tikrasis įrašas (teksto/vertės) Saugai
nereikš
minga

2.1 Pastabos:
Visas pavojingumo bei ES pavojingumo frazių
tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

taip

2.2 Piktograma:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2 Atsargumo frazės - prevencinės:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2 Atsargumo frazės - atoveikis:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2 Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml,
ženklinimas:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Gabenimo pavojingumo klasė (-s):
class 8 hazard - corrosive substances

taip

14.8 Jūros teršalas:
-

taip

14.8 • Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija
(ICAO-IATA/DGR)

taip

14.8 JT numeris:
1823

taip

14.8 Tinkamas krovinio pavadinimas:
Natrio hidroksidas, kietas

taip

14.8 Duomeny siuntėjo deklaracijoje:
UN1823, Natrio hidroksidas, kietas, 8, II

taip

14.8 Klasė:
8

taip

14.8 Pakuotės grupė:
II

taip

14.8 Pavojaus ženklas(ai):
8

taip

14.8 Pavojaus ženklas(ai):
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

14.8 Nekontroliuojami kiekiai (EQ):
E2

taip
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Skirsnis Senas įrašas (teksto/vertės) Tikrasis įrašas (teksto/vertės) Saugai
nereikš
minga

14.8 Riboti kiekiai (LQ):
5 kg

taip

Santrumpos ir akronimai

Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos
Sutartis dėl Tarptautinio Pavojingų Krovinių Vežimo Vidaus Vandens Keliais)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais)

CAS Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Regestravimo Santrumpų Tarnyba)

CLP Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

CMR kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai

DGR Pavojingų Prekių Vežimo Taisyklės (žr. IATA/DGR)

DMEL Išvestinė Minimalaus Poveikio Vertė

DNEL Išvestinė Ribinė Poveikio Nesukelianti Vertė

EmS Emergency Schedule (Avarinio Monitoringo Sistema)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasauliniu Mastu Suderintą
Cheminių Medžiagų Klasifikavimo ir Žymėjimo Sistemą", kuria sukūrė Jungtinių Tautų Organizacija

HN 23 Lietuvos higienos normos
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai

IATA International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo Oro
Transportu Reglamentas)

ICAO International Civil Aviation Organization (Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code  (Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas)

indekso Nr. Indekso Numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 dalyje VI priedo
cheminei medžiagai

IPRD dinaminis svertinis vidurkis

MARPOL Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo iš Laivų Prevencijos (sutrumpintai dar vad. "Marine Pollutant")

PBT Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)

PPRD profesinio poveikio ribiniai dydžiai

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Įvertinimas, Autorizacija ir
Apribojimas Cheminių Medžiagų)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojingų
Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)

SVHC Substance of Very High Concern (Labai Didelį Susirūpinimą Kelianti Medžiaga)

TPRD Trumpalaikio Poveikio Ribinė Vertė

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Natrio hidroksidas  ≥ 99 %

produkto numeris: 9356

Lietuva (lt) Puslapis 14 / 15
 497



Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
- Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais 2015/830/ES
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP, ES GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo

Oro Transportu Reglamentas)
- Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)

Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas Tekstas

H290 gali ėsdinti metalus

H314 smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H318 smarkiai pažeidžia akis

Atsakomybės apribojimai
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo
dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose
specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant.
Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar
perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų
duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.

Saugos duomenų lapas
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 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius

Medžiagos identifikavimas Natrio karbonatas

Produkto numeris A135

Registracijos numeris (REACH) 01-2119485498-19-xxxx

Indekso Nr. 011-005-00-2

EB numeris 207-838-8

CAS numeris 497-19-8

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Vokietija

Telefonas: +49 (0) 721 - 56 06 0
Faksas: +49 (0) 721 - 56 06 149
el. Paštas: sicherheit@carlroth.de
Interneto svetainė: www.carlroth.de

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo:

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens): sicherheit@carlroth.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pavadinimas Gatvė Pašto indeksas/
miestas

Telefonas Interneto svetainė

Poison Centre Vilnius
University

Emergency Hospital

Šiltnamių g. 29 LT-04130 Vilnius +370 687 53378 www.tox.lt

1.5 Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260  Vilnius r.
Lietuva

Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

Saugos duomenų lapas
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 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Klasifikavimas pagal GHS

Skirsnis Pavojingumo klasė Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

3.3 smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas (Eye Irrit. 2) H319

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis Atsargiai

Piktograma

GHS07

Pavojingumo frazės
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

Atsargumo frazės

Atsargumo frazės - atoveikis
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas
Signalinis žodis: Atsargiai

Simbolis(iai)

2.3 Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1 Medžiagos

Medžiagos pavadinimas Natrio karbonatas

Indekso Nr. 011-005-00-2

Registracijos numeris (REACH) 01-2119485498-19-xxxx

EB numeris 207-838-8

CAS numeris 497-19-8

Saugos duomenų lapas
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Molekulinė formulė Na₂CO₃

Molinė masė 106 g/mol

 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.

Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.

Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

Patekus į akis
Mažiausiai 10 minučių gausiai skalaukite švariu vandeniu, laikydami vokus atmerktus. Jei peršti akis,
kreipkitės į gydytoją.

Prarijus
Išskalauti burną. Pasijutus blogai skambinti į kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos
vandens purškimas, putos, sausi gesinimo milteliai, anglies dioksidas (CO₂)
Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Nedegioji.

Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂)

Saugos duomenų lapas
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5.3 Patarimai gaisrininkams
Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo
aparatus.

 6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.

Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Mechaniškai imtis. Dulkių susidarymo kontrolė.

Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. Asmeninės apsaugos įrangos: žr. 8 skyrių. Nesuderinamos
medžiagos: žr. 10 skyrių. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.

 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Venkite dulkių susidarymo.

• Gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija
Dulkių sąnašų šalinimas.

Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti sausoje vietoje.

Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.

Dėmesys kitiems patarimas

• Ventiliacijos reikalavimai
Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo.

• Specialius sandėliavimo patalpų ar talpyklų konstrukcijos reikalavimai
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: 15 – 25 °C.
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7.3 Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)
Nėra informacijos.

 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolės parametrai

Nacionalinės ribinės vertė

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)

Šalis Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr. Pasta
ba

Identifi
katorius

IPRD
[mg/
m³]

TPRD
[mg/
m³]

NRD
[ppm]

NRD
[mg/
m³]

Šaltinis

LT dulkės i, dust PPRD 10 HN 23

LT dulkės r, dust PPRD 5 HN 23

Pastaba
dust Kaip dulkės
i Įkvepiamosios frakcijos
IPRD Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis

svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
NRD Viršutinė riba yra ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti
r Alveolinė frakcija
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15minučių trukme (jei

nenurodyta kitaip)

8.2 Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)

Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.

Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo. Laikai yra apytikslės vertės, gautos matuojant esant 22 ° C temperatūrai ir
nuolatiniam kontaktui. Padidėjusi temperatūra dėl šildomų medžiagų, kūno šilumos ir kt. Bei
efektyvaus sluoksnio storio sumažinimas tempiant gali žymiai sumažinti pralaidumo laiką. Jei
abejojate, kreipkitės į gamintoją. Maždaug 1,5 karto didesnis / mažesnis sluoksnio storis, atitinkamas
pralaidumo laikas yra padvigubintas / perpus. Duomenys taikomi tik grynai medžiagai. Perkeliant į
cheminių medžiagų mišinius, jie gali būti laikomi tik vadovu.

•  medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)

• medžiagos storis
>0,11 mm

• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Natrio karbonatas ≥99,5 %, p.a., ACS, bevandenis

produkto numeris: A135

Lietuva (lt) Puslapis 5 / 13
 503



• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).

Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Dulkių susidarymas. Kietųjų dalelių filtro įtaisas (EN 143).
P1 (filtruoja ne mažiau kaip 80 % ore esančių dalelių, spalvinis kodas: Balta).

Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Agregatinė būsena kietas (pudra)

Spalva baltas

Kvapas bekvapis

Kvapo atsiradimo slenkstis Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

pH (vertė)  11 – 11,5 (vanduo: 4 g/l, 25 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra 851 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

 Tokios informacijos nėra.

Pliūpsnio temperatūra netaikomas

Garavimo greitis duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų) Tokių iformacijų nėra

Sprogstamumo ribinės vertės

• apatinė sprogimo riba (ASR) 0 vol%

• viršutinė sprogimo riba (VSR) 0 vol%

Dulkių debesų sprogimo ribos tokių iformacijų nėra

Garų slėgis Tokios informacijos nėra.

Tankis 2,532 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis Tokios informacijos nėra.

Tūrinis tankis ~ 1.100 kg/m³

Santykinis tankis Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas

Tirpumas vandenyje 212,5 g/l prie 20 °C
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Pasiskirstymo koeficientas

n-oktanolis/vanduo (log KOW) Tokios informacijos nėra.

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra >400 °C (ECHA)

Klampa nesusiję su  (kietosios medžiagos)

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės nei viena(s)

9.2 Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas

Ši medžiaga nereaktyvi esant normalioms aplinkos sąlygoms.

10.2 Cheminis stabilumas
Medžiaga stabili normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir tvarkymotemperatūros ir
slėgio sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Aliuminis, Šarminiai metalai, Žemės šarminis metalas, Nitro junginys, Fosforo
oksidai, Sieros rūgštis

10.4 Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.  Skilimas vyksta esant didesnei temparatūrai nei: >400 °C.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
aliuminis

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių.

 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas
Neklasifikuojama(s) kaip ūmiai toksiška(s).

Paveikimo būdas Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis

prarijus LD50 2.800 mg/kg žiurkė ECHA

per odą LD50 >2.000 mg/kg triušis ECHA

Odos ėsdinimas/dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip ėsdinantyi(s)/dirginanti(s) odą.

Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).

Saugos duomenų lapas
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Vertinimo santrauka CMR savybių
Neklasifikuojama(s) kaip sukelianti(s) lytinių ląstelių mutacijas, kancerogeniška(s) arba toksiškai
veikiant(s) reprodukciją

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (pakartotinis poveikis).

Aspiracijos pavojus
Neklasifikuojama(s) kaip kenksminga(s) dėl plaučių pakenkimo pavojaus prarijus.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

• Prarijus
nėra duomenų

• Patekus į akis
Sukelia smarkų akių dirginimą

• Įkvėpus
Įkvėptos dulkės gali sudirginti kvėpavimo takus

• Patekus ant odos
Dažnai ir ilgalaikiai patekus ant odos gali sudirginti odą

Kita informacija
Nei viena(s)

 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas

pagal 1272/2008/EB: Neklasifikuojama(s) kaip pavojinga(s) vandes aplinkai.

Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis Ekspozicijo
s trukmė

LC50 300 mg/l žuvis ECHA 96 h

EC50 227 mg/l vandens bestuburiai ECHA 48 h

12.2 Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra duomenų.

Saugos duomenų lapas
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 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Turinį/talpyklą
išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.

13.2 Svarbios nuostatos dėl atliekų
Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.

13.3 Pastabos
Atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai
atliekų tvarkymo įrenginiai. Prašome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionalines nuostatas.

 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris (vežimo taisyklėm nepriskiriama)

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas nesusiję su

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) nesusiję su

Klasė -

14.4 Pakuotės grupė nesusiję su pakavimo grupės nepriskirtos

14.5 Pavojus aplinkai nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų
krovinių taisykles)

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Nėra papildomos informacijos.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.

14.8 Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių

• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)
ADR, RID ir ADN netaikoma.

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
IMDG netaikoma.

• Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)
ICAO-IATA netaikoma.

Saugos duomenų lapas
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 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Atitinkami Europos Sąjungos (ES) reglamentai

• Reglamentas 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (IPS)
Neįtraukta.

• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Neįtraukta.

• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Neįtraukta.

• Apribojimai pagal REACH XVII priedą
neįtraukta

• Apribojimai pagal REACH, VIII antraštinėje dalyje
Nei viena(s).

• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)/SVHC - kandidatų
sąrašas
neįtraukta

• Seveso Direktyva

2012/18/ES (Seveso III)

Nr. Pavojinga medžiaga/pavojingumo
kategorijos

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės

pakopos reikalavimus

Pasta
bos

nepriskirta

• Direktyva 75/324/EEB susijusi su aerozolių balionėliais

Pripildymo partija
Apdailos Dažų Direktyva (Europa, 2004/42/EB)

LOJ kiekis 0 %
0 g/l

Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)

LOJ kiekis 0 %

LOJ kiekis 0 g/l

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
neįtraukta

Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
neįtraukta

Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
neįtraukta

Reglamentas 98/2013/ES dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
neįtraukta

Saugos duomenų lapas
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Reglamentas 111/2005/EB nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles
neįtraukta

Nacionalinis sąrašas
Cheminė medžiaga, įrašyta į šiuos nacionalinius cheminių medžiagų sąrašus:

Šalis Nacionalinis sąrašas Padėtis

AU AICS cheminė medžiaga įrašyta

CA DSL cheminė medžiaga įrašyta

CN IECSC cheminė medžiaga įrašyta

EU ECSI cheminė medžiaga įrašyta

EU REACH Reg. cheminė medžiaga įrašyta

JP CSCL-ENCS cheminė medžiaga įrašyta

JP ISHA-ENCS cheminė medžiaga įrašyta

KR KECI cheminė medžiaga įrašyta

MX INSQ cheminė medžiaga įrašyta

NZ NZIoC cheminė medžiaga įrašyta

PH PICCS cheminė medžiaga įrašyta

TR CICR cheminė medžiaga įrašyta

TW TCSI cheminė medžiaga įrašyta

US TSCA cheminė medžiaga įrašyta

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH registruotos cheminės medžiagos
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

 16 SKIRSNIS: Kita informacija
Nurodyti pakeitimai (peržiūrėtas saugos duomenų lapas)

Saugos duomenų lapas
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Skirsnis Senas įrašas (teksto/vertės) Tikrasis įrašas (teksto/vertės) Saugai
nereikš
minga

8.1 Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos
išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės

taip

8.1 • poveikiai žmogaus sveikatai taip

8.1 • poveikiai žmogaus sveikatai:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

Santrumpos ir akronimai

Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos
Sutartis dėl Tarptautinio Pavojingų Krovinių Vežimo Vidaus Vandens Keliais)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais)

CAS Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Regestravimo Santrumpų Tarnyba)

CLP Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

CMR kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai

DGR Pavojingų Prekių Vežimo Taisyklės (žr. IATA/DGR)

EC50 Efektyvioji Koncentracija 50 %: EC50 tai bandomosios medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri
sudaro 50 % didžiausios reakcijos (pav. augimui) per nustatytą laiko tarpą

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasauliniu Mastu Suderintą
Cheminių Medžiagų Klasifikavimo ir Žymėjimo Sistemą", kuria sukūrė Jungtinių Tautų Organizacija

HN 23 Lietuvos higienos normos
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai

IATA International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo Oro
Transportu Reglamentas)

ICAO International Civil Aviation Organization (Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code  (Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas)

indekso Nr. Indekso Numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 dalyje VI priedo
cheminei medžiagai

IPRD dinaminis svertinis vidurkis

LC50 Mirtina Koncentracija 50 %: LC50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos koncentraciją, kuri yra 50 %
mirtinga per nustatytą laiko tarpą

LD50 Mirtina Dozė 50 %: LD50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos dozę, kuri yra 50 % mirtinga per nustatytą
laiko tarpą

LOJ Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo iš Laivų Prevencijos (sutrumpintai dar vad. "Marine Pollutant")

NRD neviršytinas ribinis dydis

PBT Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

ppm milijoninės dalys

PPRD profesinio poveikio ribiniai dydžiai

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Įvertinimas, Autorizacija ir
Apribojimas Cheminių Medžiagų)
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Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojingų
Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)

SVHC Substance of Very High Concern (Labai Didelį Susirūpinimą Kelianti Medžiaga)

TPRD Trumpalaikio Poveikio Ribinė Vertė

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
- Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais 2015/830/ES
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP, ES GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo

Oro Transportu Reglamentas)
- Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)

Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas Tekstas

H319 sukelia smarkų akių dirginimą

Atsakomybės apribojimai
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo
dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose
specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant.
Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar
perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų
duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.
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NEGESINTTJ KALClrlNlu KALKItJ SAUGOS

DUOMENIJ LAPAS

Paruo€tas, remiantis REACH reglamento EC 1907/200611 priedu'

(EC\ 127212008 ir (EG) 45312010 reglamentais'

Versija: sDS CaO versija 1.0/EN

Periiiros datal gruodis/2012 5pausdinimo data: gruodis/2012 m

1 DUOMENYS APIE MEDZIAGAIR BENDROVE

1 1 DuomenYs aPle ProduktE

MedZiagos pavadinimas: Negesintos kalkes

Kiti pavadinimai (sinonimai): Kalk6s, negesintos kalkds, statybin6s kalk€s, kalkes' riebalq rugstis'

chemineskalkes,kietaidegtosnegesintoskalkds.minkStaidegtos

negesintos kalkes. kalcio oksidas, kalcio monoksidas' negesintos

kalk€s, degtas kalkakmenis'

Srs sqraSas gali biltinei5samus'

Cheminis pavadinimas ir formuld: Kalcio oksidas - CaO

Prekybinispavadinimas:Statybin6skalcitin6skalkes
CAS: 1305-78-8

EINECS: 215-138-9

Molekulinis svoris: 56,08 g/mol

REACH registracijos nr.: O1-2119475325-36-00E0

1.2 Atitinkama identifikuota medziagos arba miSinto naudojimo paskirtis ir nerekomenduolantas

naudojimas

ldentifikuotq paskirtis nurodyta Sio saugos duomenq lapo 1 priedo lenteldie'

Nerekomenduojamas naudojimas: Nera'

1 3 Duomenys aple saugos ciuonrenu- lapo tieke1E

Pavadinimas AB Naujasis kalcitas

Adresas: J'Dalinkevidiaus 32' NaujojiAkmene LT 85196' Lietuva

Tel. nr.: +370 425 58370

Fakso nr.: +370 425 56719

Kompetentingoasmens,atsakingouZtechnology@naujasiskalcitas'lt
saugos duomenq laPa MS arba ES, el'

paitas:

1 4 Avartnis telefono nr..

Europos avarinis telefono nr': 112

Nacionalinio intoksikacijos prevencijos ir gydymo 8-5 2362052

centro telefono nr,:

Bendrovds avarinis telefono nr'; +370 425 58286

Ar galimas susisiekimas ne darbo metu: E Taip xE Ne

Puslaors 1 iS 16
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NEGESTNT|I KALCITINIU KALKIq SAUGOS

DUOMENq LAPAS

Paruo5tas, remiantis REACH reglamento EC 1907/200611 priedu,

(ECl 12721?008 ir {EC) 45312010 reglamentais.

Versija; SDS CaO versija 1.0/EN

PeriiIros data: gruodis/2012 Spausdinimo datai gruodisl2012 m.

2 PAVOJAUS IDENTIFIKACIJA

?.1 MedZiagosklasifikacija

2.1.1 Klasifikacija pagal (EC) 127212008 reglamentT

STOT patekimas. 3, Patekimo kelias: ikvepimas
Odos dirginimas 2

Akiq paZeidimas I

2.1.2 Klasifikacija pagal 67/548/EEC direktyvq:

Xi- dirgiklis

2.2 Etiketeselenrentai

2.2.1 Zenklinimas pagal (EC) 127212008 reglamentq:

: pavojus

Pavoiaus oiktooramos:

H3'r5:

H318:

H335:

P102:
P280:

P305/P351 /P31 0:

P3021P352:

P261/P304/P340:

P501:

Sukelia odos dirginimq.

Smarkiai paZeidZia akis.

Gali dirginti kv6pavimo takus.

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
M0vdkite apsaugines pir$ti nes/apsaugi nius drabuZius/naudokite akiq
apsaugq/veido apsaugE..

PATEKUS I AKIS: keletq minudiq kruopBdiai skalaukite vandeniu. Nedelsiant
susisiekite su APSINUODIJIMO CENTRU arba gydytoju.

PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite, naudodami vanden[ir muilq

Venkite dulkiq/dumr/dujt1/dulksnos/garq/purslq i.kvepimo. IKVEPUS: Veskite

aukq Igaivq orq, leiskite ramiai pabOti patogioje padetyje ir kvdpuoti.

TurinI ir talpa atiduokite l pavojingq atliekq surinkimo punktq.

Puslaprs 2 i5 16
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NEGESTNTU KALClilNlq KALKIU SAUGOS

DUOMENU LAPAS

Paruo6tas, remiantis REACH reglamento EC 1907/200611 priedu,

(ECl 127 212008 ir (EC) 453/201 0 reglamentais.

Versija: SDS CaO versija 1.0/EN

Perii0ros data: gruodis/2012 Spausdinimo data: gruodis/2012 m.

2.2.2 Zenklinimas pagal 67/548/EEC direktyvE

Xidirgiklis

Rizikos fraz6s::

R37: Dirgina kvdpavimo takus

R38: Dirgina odq

R41 : Sunkaus akirl paZeidim o rizika

52: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje

S25: Vengtipatekimol.akis
526: Patekus Iakis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis lgydytoja
S37; M0vetitinkamaspir5tines

S39: Naudoti akitl (veido) apsaugos priemones

2.3 Kitas pavojus

MedZiaga neatitinka PBT arba vPvB medZiagq kriterijq.

Kiti pavojai neidentifikuoti.

3 SUDETIS/INFORMACIJAAPIESUDEDAMASIASMEDZIAGAS

3.1 Suddtis

Pavadinimas:

CAS:

EINECS:

Kalcio oksidas

1 305-78-8

21s-138-9

PriemaiSos

Jokirl priemaiSrl atsiZvelgiant I klasifikaci.iq ir Zenklinimq.
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4 PIRMOSIOS PAGATBOS PRIEMONES

4 1 Pirmosios pagalbos priemoniu- apibtldinimas

Jokio 2inomo uZdelsto poveikio, Visais atvejais, iSskyrus neZymius atsitikimus, konsultuokitds su
gydytoju

Pa5alinkite dulkiq Saltinl arba veskite asmeniIgaivq or4. Nedelsiant kvieskite medicinos pagalba.

Patekus ant odos

Kruop5diai ir Svelniai nuvalykrte u2terStas k0no vietas, noredami paSalinti produkto pedsakus.
Paveiktas vietas nedelsiant nuplaukite vandeniu. Nusivilkite i5purvintus drabuZius. Reikalui esant,
kvieskite medicinos pagalbA.

Patekus iakis
Nedelsiant praskalaukite akis gausiu kiekiu vandens ir kvieskite medicinos pagalbq.

Prariius

Praskalaukite burnos ertmq vandeniu ir iSgerkite didelI kiek[vandens. NESKATINKITE vdmimo.
Kvieskite medicinos pagalbq.

4.2 Svarbiausi sinrplomai ir poveikis - umus ir u2detstas

Kalcio oksidas ndra itin nuodingas, kai patenka Iburn4 ant odos arba [kvepus. MedZiaga
klasifikuojama kaip dirginanti od4 ir kv€pavimo takus Ji pasi2ymi sunkaus akiq suZalojimo rizika.
Kenksmingo sisteminio poveikio nera, kadangididZiausiqpavojqkeliqvietinis poveikis (PH poveikis)

4 3 lnfornracija apie skubiq medicinos pagalbq ir bltinq specifini gydymq

Vadovaukitds 4.1 punkte pateiktomis rekomendacijomis.

5 PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.', Garsro gesinrmo prienrones

5.1 '1 Tinkamos gaisro gesinimo priemones

Tinkamos gesinirno priemonds: Gaminys ndra degus, Naudokite sausus miltelius, putas arba CO2
gesintuvq aplinkinio gaisro gesinimui.

Naudokite tas gesinimo priemon6s, kurios tinka vietos aplinkybdms ir supandiai aplinkai.

5.1.2 Netinkamos gaisro gesinimo priemones

Nenaudokite vandens. Venkite sudr6kinimo.

5.2 Favojingos nred2iagos. i5siskiriandios is produkto degimo metu:

Kalcio oksido dulkds: kalcio oksidas dirgina odq ir kvdpavimo takus, bei pasi2ymi sunkaus akiq
suZalojimo rizika.
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5.3 lnformacijaugniagesiams

Venklte dulkir.l atsiradimo.

6 PRIEMONES ATSITIKTINIO ISPYLIN4O ATVEJU

6.1 Asnrenines apsaugines priemonds, apsaugrne i-ranga ir avarines procedr-rros

6 1 1 Ne avariniam personalui

SumaZinkite dulkitt lygI iki minimumo.

Laikykite neapsisaugojusius asmenis toliau.

Venkite kontakto su oda, akimis ir apranga - dev6kite tinkam4 apsauginq Lrangq (Zr. 8 punktq).

Venkite dulkiq [kvdpimo - uZtikrinkite pakankamq ventiliacijq arba ddvdkite kvdpavimo takus

apsaugandiq iranga vilkdkite tinkamqapsauginq [rangq(ir 8 punktqJ.

Venkite sudrekinimo.

6.1.2 Avariniam personalui

SumaZlnkite dulkitl lyg[ tki minimumo,

U2tikri nkite adekvadiq venti I iac ija.

Laikykite neapsisaugojusius asmenis toliau.

Venkite kontakto su oda, akimis ir apranga - ddvdkite tinkamq apsauginq lrangq (2r. 8 punktq).

Venkite dulkiq ikvepimo - uZtikrinkite pakankamq ventiliacijq arba ddvdkite kvepavimo takus
apsaugan6iq [rang4 vilkdkite tinkamq apsauginq tranga (Zr. B punktq).

Venkite sudrekinimo.

G.2 Aplinkos apsaugos prremones

Neleiskite besipilandiai medZiagai plisti. Jeigu i.manoma, iSlaikykite sausE medZiagos b[senq.
UZdenkite srit1, noredami isvengti nereikalingo dulkiq pavoiaus. Venkite medZiagos patikimo 

1

kanalizacijq ir vandentiekl (dideja pH), Apie didesnio med2iagos kiekio patekimq 1 vandentiekl b0tina
prane5ti Aplinkos apsaugos institucijai ar kitam organul.

6.3 Plitimo sustabdymo ir iSvalymo metodal bei med2iagos

Bet kokiu atveju venkite dulkiq susiformavimo.

Jeigu imanoma, iSlaikykite sause medZiagos b0senE.

Produktq surinkite mechaniSkai, sausu bOdu.

Naudokite vakuuminI siurbimo rlenginI arba susemkite 1 mai5elius.

6.4 Nuoroda Lkitus punktus

Norddami su2inoti daugiau informacijos apie patekimo kontrolq/asmeninq apsaugA ir Salinimo budus,

skaitykite I ir 13 Sio saugos duomenq lapo punktq.
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7 NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS

7 .1 Saugus naudojimas

7 1.1 Apsaugrnes priemones

Venkite kontakto su oda ir akimis. D€vdkite apsauging Lranga (Zr. Sio saugos duomenq lapo I punktq).

Nenediokite kontaktiniq lqSiq 5io produkto naudojimo metu, Rekomenduojama tureti asmeninIki5eninI

akiq pavilgq. lvtinimizuokile dulkirl lyg[. Minimizuokite dulkirl atsiradim4. UZdenkite dulkiLl Saltinius,

naubbt itJu-entitiacij4 (dulkiq surinkejq naudojimo punktuose). Naudojrmo sistemos turelq b[ti
u2dengtos. Naudojant mai6us, reiketq imtis prastq atsargumo priemoniq Tarybos 90/269/EEC

direktyvoje i5vardintq rizikq atZvilgiu.

7.1.2 lnformacija apie bendr4 profesinq ltigiena

Venkite [kvepimo arba nurijimo bei kontakto su oda ir akimis. Bltinos bendrosios profesines higienos

priemonLs siekiant raug"rr medZiagos naudojimo. lpastarqsias 
'1eina gera asmenind ir.Okio praktika

it.y., reguliarus valymaslu tinkamaisvalymo [renginiais), valgio, gdrimq, rukalq nenaudojimas darbo

vletole.barno pamainai pasibaigus, i6simaudykite po du5u ir pasikeiskite rubus. Nedev6kite sutepttl

drabu2ir.l namuose.

7.2 Saugaus laikynro sqLygos, lskaitant nesuderinarnumus

MedZiaga turetq b6ti laikoma sausoje aplinkoje, Venkite kontakto su oru ir dregme. Dideli kiekiai turet'{

buti laik-omi tam tikslui skirtose silosinese. Laikykite toliau nuo r0gsdiq didelio popieriaus kiekio Siaudq

ir nitrojunginiq. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Transportavimui arba laikymui nenaudokite

aliuminio, jeigu egzistuoja kontakto su vandeniu rizika.

7.3 Specifiniai naudojintotikslai

Ziuretite identifikuotas paskirtis, nurodytas 5io saugos duomenq lapo priedo 1 lenteldie

Noredami suZinoti daugiau informacijos, 2i0rdkite atitinkamq poveikio pavyzdru kurl gali pateikti j0st1

tiekejasikuris yra pateiklas priede. Taip pat perskaitykite 2.1 punktq: Poveikio darbuotojui kontrold.

8 POVEIKIO KONTROLE / ASMENINES APSAUGINES PRIEMONES

I 1 Kontroles parametrai

SCOEL rekomendacija (SCOEL/SUM/137 2008 m' vasario men-):

Profesinio poveikio ribinis dydis (OEL), I h TWA: 1 mg/m' i.kvdpiamq kalcio oksido dulkitl

Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (STEL), 15 min: 4 mg/m3 ikvepiamq kalcio oksido dulkitl

PNEC vanduo = 370 ttg/l

PNEC dirvoZemis/poieminis vanduo = 816 mg/l
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I2 Poveiklo kontrole

Siekiant kontroliuoti gatimq poveikL reikdtLl vengti dulkir{ susidarymo. Be to, rekomenduojama tinkama
apsaugine i.ranga. Reikia devdti akiq apsauge(pvz., apsauginius akinius, antveidZius), nebent
kontakto su akimis galimybq paialina atliekamo darbo pobndis ir tipas (pvz., u2daras procesas). Be to,
atitinkamais atvejais reikia deveti veido apsaugA apsauginius drabuZius ir batus-

ZiOreklte atitinkam4 poveikio pavyzdi, kuris yra pateiktas priedei kur[ gali pateikti j0stl tiekejas.

8.2.'1 Atitinkama technrne kontrole

Jeigu vartotojo atliekami veiksmai generuoja dulkes arba d0mus, naudokite aptvarus, vretos
ventiliacijq ir kitas techninds kontrol6s priemones, nor6dami iSlaikytt ma2esnius nei rekomenduojamus
poveikio lygmenis.

I2.2 Asmenrnes apsaugrnes pnemones. pvz., asrnenine apsaugrne iranga

8.2.2 1 Akiq/veido apsauga

Nene5iokite kontaktiniq lq5i11. Milteliq atveju, naudokite apsauginius akinius su S;oniniais skydeliais
arba plataus matomumo akinius. Taip pat rekomenduojama turdti asmenin[ki$eninIakiq pavilgq.

8.2 2.2 Odos apsauga

Kadangi kalcio oksidas klasifikuojamas kaip dirginantis odq, poveikis odai turi b0ti kuo imanoma labiau
minimizuojamas. Apsauginiq pir5tiniq vilkdjimas, apsauginI standartq atitinkanEiq r0bq, dengianditl visq
od4 ilgq kelniq, kombinezonrl vilkejimas, atspariq 5armams batq mOvejimas bei dulkiq isiskverbimo
vengimas - tai pagrindiniai reikalavimai.

8.2 2 3 Kvepavimo takr-1 apsauga

Rekomenduojama vietin€ ventiliacija, sjekiant iilaikyti nustatytas slenksdio reik5mes. Patariama
naudoti tinkamqfiltro kaukq, priklausomai nuo galimo poveikio lygmens - Ziurekite atitinkamq poveikio
pavyzdi, kuris yra pateiktas priede/ kuri, gali pateikti jlstl tiekejas.

8.2.2 4 Terminis pavo1US

MedZiaga nepasiZymi terminju pavojumi, todel Sis punktas nesvarstytinas.

8.2,3 Poveikio aplinkai kontrole

visos ventiliacijos sistemos turi bOti filtruojamos priei paleidimq Iatmosferq.
Venkite iSsiskyrimo I aplinkq.
Neleiskite besipilandiai medZiagai plisti. Apie didesnio medZiagos kiekio patekimq Ivandentiek[bUtina
prane5ti Aplinkos apsaugos institucijai ar kitam organur.

Norddami suZinoti detalius rizikos valdymo priemoniq, kurios adekvadiai kontroliuoja poveikIaplinkai,
paaiSkinimus, Zi0rekite atitinkamq poveikio pavyzdi, kurl jums gali pateikti tiekejas.
Noredami suzinoti daugiau informacijos, ziurekite 5io saugos duomenq lapo priedq,
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9 FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 lnfornracija apie pagnndines fizikines ir chemines savybes

l5vaizda: Balta arba beveik balta (smelio spalvos), fvairlq dydZitl kietoji
medZiaga: gumulai, granulds ar smulkEs milteliai.

Kvapas: bekvapis

Kvapo slenkstis: netaikytina

PH: 12.3 (prisotintas tirpalas, esant 20 'C)
LydymositemperatEra. > 450 'C (tyrimo rezultatas, EU A.1 metodas)

Virimo ta5kas: netaikytina (kietojimedZiaga, esant > 450 "C lydymosi
temperatUrai)

Pli0psnio temperatlra: netaikytina (kietoji medZiaga, esant > 450 "C lydymosi
temperat0rai)

Garavimo greitis: netaikytina (kietojimedZiaga, esant > 450 "C lydymosi
temperat[rai)

Degumas: netaikytina (tyrimo rezultatas, EU A.10 metodas)

Sprogimo ribos: nesprogstamojimedZiaga (venkite cheminiulstrukturq, susijusiqsu
sprogstamosiom is savybdm is)

Garul sldgis: netaikytina (kietoji medZiaga, esant > 450 'C lydymosi
temperatOrai)

Garq tankis: netaikytina

Sqlyginis tankis: 3.31 (tyrimo rezultatas, EU A.3 metodas)

Tirpumas vandenyje: 1337.6 mg/L (tyrimo rezultatai, EU A.6 metodas)

Skaidymosi koeficientas: netaikytina (neorganin€ medZiaga)

Savaiminio uZsidegimo ternperatUra: nera savaiminio uZsidegimo ta6ko, Zemesnio nei 400 "C
temperat0ra (tyrimo rezultatas, EU A.'16 metodas).

Skaidymosi temperat0ra: netaikytina

Klampumas: netaikytina (kietojimedZiaga, esant > 450'C lydymosi
temperat0rai)

Oksidacijos savyb6s; lokiq oksidacijos savybirl (remiantis chemine struktUra, medZiagoje
n6ra deguonies ar kitq struktiriniq grupitl kuriuos butq siejamos su
tendencija egzotermiSkai su degia medZiaga, pertekliaus).

1O STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Kalcio oksidas egzotermiSkai reaguoja su vandeniu, suformuodamas kalcio dihidroksidq.

10.2 Cherninis stabilumas

Esant normalioms naudojimo ir laikymo sqlygoms (sausoms sqlygoms), kalcio oksidas yra stabilus.

1 0.3 Pavojingr{ reakcilq galimybe"

Kalcio oksidas egzotermiSkai reaguoja su rrJgstimis, suformuodamas kalcio druskq.
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'10 4 Vengtinos sqlygos

Minimizuokite kontaktEsu oru ir dregme, siekdami i5vengtt gedimo.

10 5 Nesuderinanros nred2iagos

Kalcio oksidas egzotermiSkai reaguoja su vandeniu, suformuodamas kalcio dihidroksidq:

CaO + H2O - Ca(OH)2 + 1155 kJ/kg CaO

Kalcio oksidas egzotermiSkai reaguoja su rug5timis, suformuodamas kalcio druskq,

Kalcio oksidas, esant dregmei, reaguoja su aliuminiu ir bronza, suformuodamas hidrogenq: CaO + 2
Al + 7 HzO - Ca(Al (OH)q), + 3 Hz

10.6 Pavojingos skaidymosr nredZiagos

Ndra.

Kita informacija: kalcio oksidas sugeria drdgmq ir anglies dioksid4 suformuodamas kalcio karbonatA.
Pastaroji medZiaga da2nai aptinkama gamtoje: CaO + CO2 - CaCO, + Hr6

11 TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 lnformacija apie toksikologinl poveiki

Kalcio oksidas klasifikuojamas kaip dirginantis odq ir kvdpavimo takus, bei pasiZymintis sunkaus akiq
suZalojimo rizika. Profesinio poveikio ribinis dydls, siekiant i5vengti vietinio jutiminio dirginimo bei
plaudiLl funkcionavimo parametrq suprastejimo, yra OEL (8 h) = 1 mg/m3 i,kvdpiamq dulkitl.

ToksiSkumoformos Poveikiovertinimopasekmes

Absorbcija Pagrindinis kalcio oksido poveikis sveikatai - vietinis sudirginimas del PH

pakitimo, Del Sios prie2asties absorbcija ndra tinkamas poveikio vertinimo

parametras.

Umus toksi5kumas Kalcio oksidas n6ra 0miai toksi6kas.

Burna LDso >.2000 mg/kg bw (OECD 425,ZiurkeJ

Oda LDso > 2500 mg/kg bw (kalcio dihidroksidas. OECD 402

triu3is); Sie rezultatai taikyti ir kalcio oksidui, kadangr,

kontaktuoja nt su dregme, susiform uoja kalcio hidroksidas

[kvdpus nera galimq duomenr-1

Umaus toksiskumo klasifikacija negarantuojama.

Norddami suZinoti apie kv€pavimo takq dirginimo poveik'1, 2r. Zemiau.
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ToksiSkumo formos Poveikio vertinimo pasekmes

Dirginimas/ korozija Kalciooksidas pasi2ymisunkaus akirlsuZalojimortzika (akiqdirginimo

tyrlmai (in vivo, bandymai su triuSiu).

Kalcio oksidas dirgina odq (tn uivo, bandymai su triusiu)

AtsiZvelgiant i.2moniq duomenis, daroma iSvada, kad CaO dirgina

kv€pavimo takus.

Remiantis eksperimentiniais rezultatais, kalcio oksidas klasifikuojamas kaip

dirginantis od4 [R38, dirginantis od4 , Skin lrrit 2" (H315 - sukelia odos

dirginimqJl ir stipriai dirginantis akis [R41, sunkaus akiq suZalojimo rizika;

,,Eye Damage '1" (H318 - sukelia sunkq akiq suZalojimq)1.

Anot SCOEL rekomendacijos (Anonymous, 2008), remiantis 2moniq

duomenim is, si0loma klasifikuoti kalcio oksidq kaip dirginanti kvdpavimo

takus [R37, dirginantis kv€pavimo takus; ,.STOT SE 3. (H335 - gali dlrginti

kvepavimo takus)1.

Jautrumo padiddiimas Nera galimq duomenq. Kalcio oksidas ndra laikomas didinanciu odos

jautrum4 remiantis poveikio pobtld2iu (PH pasikeitimu) ir kalcio bUtinumu

Zmoniq mitybai.

Jautrumo padidejimo klasifikacla negarantuojama.

Pakartotinos dozes Kalcio toksiSkumas per durnq nustatomas did2iausiu suvartojimo lygiu (UL)

toksiSkumas suaugusiems, kur[pateikia Moksline maisto komisija (SCF) Sis lygis siekia

UL = 2500 mg/d, o tai atitinka 36 mg/kg bw/d (70 kg asmuo) kalcio.

CaO toksiSkumas per odq ndra laikomas svarbiu, kadangi kalbama tik apie

ne-Zymi4 absorbcij4 per odq. Pagrindinis poveikis sveikatai yra vietinis

sudirginimas (PH pasikeitimas)

CaO toksi5kumas ikvepus (vietinis poveikis, burnos gleivinds sudirginimas)

nustatomas pagal 8-h TWA lygt1 1 mgim' [kvepiamq dulkiq, kurl pateikia

Mokslind profesinio poveikio ribinirl dyd2iq komisija (SCOEL)'

Del Sios prieZasties CaO toksiSkumo klasifikacija, esant ilgalaikiam

poveikiui, ndra b0tina.
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12 EKOLOGINEINFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas

12.t.1 Umus/ilgalaikis toksiSkumas Zuvimas

LC50 (96h) 96lavandenems 2uvims: 50'6 mgil (kalciohidroksidas)

LC50 (96h) jUros Zuvims: {57 mg/l (kalciohidroksidas)

Mutageniskumas Bakterijq atvirkstines mutacijos tyrimas (Ames test' OECD 471): neigiamas

AtsiZvelgiant L Ca daugia - egzistavimq ir PH pasikeitimo kurl sukelia

kalcio oksidas vandeningoje terpdje, nereikdmingum4 CaO neturi

genotoksi5ko Potencialo.

GenotoksiSkumo klasifikacija negarantuojam a.

Karcinogeniskumas Kalcis (administruojamas kaip Ca-laktatas)n€ra kancerogenin€ medZiaga

(eksperimentlnis rezultatas, 2iurkd).

Kalcio oksido poveikis PH nesukelia karcinogeniSkumo rizikos.

Epidemiologiniai duomenys palaiko fakt4 kad kalcio oksidas nera

kancerogeniSkas.

KancerogeniSkumo klasifikacija negarantuojama,

Toksiskumas Kalcis (administruojamas kaip ca-karbonatas) nera toksiSkas vaisingumui

vaisingumui (eksperimeniinis rezultatas' pel€)'

PH poveikis nesukelia pavojaus vaisingumui rizikos'

Epidemiologiniai duomenys palaiko faktq, kad kalcio oksidas n6ra toksiSkas

vaisingumui.

Tiek gyvunq, tiek zmoniq klinikiniai tyrimai, atliekami su i.vairiomis kalcio

druskomis, neatskleidd jokio poveikio toksiSkumui arba vysiymuisi' Taip pat

2ilrekite Moksline, maisto komisilq (Anonymous' 2006)'

Vadinasi, kalcio oksidas nera toksiSkas vaisingumui ir/arba vyslymuisi.

Toksiskumo vaisi ngu mu i klasifikacija pagal (EC) 1 2721 2008 regl amentq

nereikalaujama.

PusLapl$ 11 i3 16
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NEGESTNTTJ KALGITNIq KALKI SAUGOS

DUOMENq LAPAS

Faruo5tas, remiantis REACH reglarnento EC 1907/200611 priedu.

(ECl 127 212008 i r (EC ) 453/20'1 0 reglam entais.

Versija: 5DS CaO versija 1.0/Elti

PeriiGros data: gruodis/2012 Spausdinimo data: gruodis/2012 rn

1 2.'1 2Umus/ilgalaikis toksiSkumas vandens gyvrinams

EC50 (48h) for gdlavandeniams gyv0nams: 49.'1 mg/l (kalciohidroksidas)

LC50 (96h) jrJros gyvlnams: 158 mg/l (kalciohidroksidas)

12.1 30mus/ilgalaikis toksi5kumas vandens augalams

EC50 (72h) gelavandeniams dum bliams : 1 84,57 mg/l (kalciohidroksidas)

NOEC (72h) gelavandeniams dumbliams: 48 mg/l (kalciohidroksidas)

12 '1 .4 Toksiskumas mikroorgantzmams, pvz., bakterijoms

Esant didelei koncentracijai, pakilus temperat0rai ir PH, kalcio oksidas naudojamas nuotekq

atl iekq dezi nfekcijai.

1 2. 1, 5 Ldtinis toksiSkuntas vandens organrzmams

NOEC (1ad)jUros gyv0nams: 32 mg/l (kalciohidroksidas)

1 2. 1 6ToksiSkumas dirvoZenryje gyvenantiem s organizmams

EC1Q/LC10 arba NOEC dirvoZemio mikroorganizmams: 2000 mglkg soil dw (katciohidroksidas)

EC10/1C10 arba NOEC dirvoZemio mikroorganizmams: '12000 mgikg soildw (kalciohidroksidas)

12 1 .TToksi6kumas sausumos augalams

NOEC (21d) sausumos augalams: 1080 mg/kg (kalciohidroksidas)

12.1 8Bendrasrs poveikis

Umus PH poveikis. Nors Sis gaminys tinka vandens rUg5tingumo korekcijai, 1 g/l vir5ijimas gali bUti

Zalingas vandens organizmams. > 12 PH vertd greitai maZdja d€lskiedimo ir karbonato

atsiradimo.

1 2. 1 .9Kita informacija

Mineti rezultatai taip pat taikomi kalcio oksidui, kadangi pastarajam reaguojant su drdgme,

susiform uoja kalcio hidroksidas.

12.2 lslikimas ir irimas

Netaikytina neorganindms med2iaioms.

Puslapis '12 i5 16
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NEGESINTL KALCITINIIJ KALKIq SAUGOS

DUOMENTJ LAPAS

paruoStas, remiantis REACH reglamento EC 1907'200611 priedu'

(ECl1272t2008 ir (EC) 453/2010 reglamentais'

Versija: SDS CaO versija 1.0/EN 
O1z m

12.3 Bioakumuliaciios potencialas

Netaikytina neorganindms medZiagoms'

12.4 Plitimas dirvoZemYle

Kalciooksidasreaguojasuvandeniuirlarbaangliesdioksidu'suformuodamaskalciodihidroksidq

ir/arba kalcio karbonadq. Taitirpios medziagos' pasizymindios maZu mobilumu dirvo2emyje' Be to

mineti produktai naudojami kaip trq6os'

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

N etaikytina neorganin€ms medZiagoms'

13 INFORT\,'IACIJA APIE SAIIruIN/IA

13.1 Attiekq tvarkYmo metodai

narnas, atsizvelgiant ivietos ir Salies istatymus. sio produkto apdorojimas,

as gati pakeisti 
"tfi"fl.{ 

tvarkymo gatimybes. Talpq ir nepanaudot4 turin[

alinlais, valstybiniais ir vietos reikalavimais'

Naudojama pakuotd skirta tik sio produkto pakavimul, Panaudojq' istu$tinkite jq'

14 INFORMACIJA APIE T NSPORTAVIMA

Karcio oksidas n€ra krasifikuojamas kaip pavojingas transportavimui (ADR (kelias), RID (gelezinkelis),

IMDG / GGVSea [[ra).

14.1 UN numeris

uN 19'10

14.2 UN gabenimo Pavadinimas

Kalcio oksidas

14.3 Transpofiavimo pavojaus kategorijos

8 kategorija

Kalcio oksidas fvardintas IMDG (34-08 priedas)'

14.4 Pakavimo gruPd

lll grupd (Transportavimas oru (ICAO/IATA))

Puslapis 13 i5 16
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DUOMEN LAPAS

Paruo6tas, remiantis REACH reglamento EC 1907/200611 priedu,

(ECj 127212008 ir (EC) 45312010 reglarnentais.

Versija: SDS CaO versija 1.o/EN

PeriiIros data: gruodis/201.2 Spausdinimo data: gruodis/2012 m.

14.5 Pavo,lus aplinkai

Nera

14.6 Ypatingos atsargumo priemonds

Venkite dulkirl iSsiskyrimo transportavimo metu, milteliams naudodami auk5tus rezervuarus, o

akmenukams - dengtus sunkveZimius.

14.7 Transportavimas dideliais kiekiais, remiantis MARPOLT3/78 ll priedu jr IBC kodu

Nereguliuojama.

J5 REGULIACINEINFORMACIJA

15.1 Saugumo, sveikatos rr aplinkos taisykles/su medZiaga susijq istatyrlai

[galiojimai: nereikalaujama

Naudojimo apribojimai: ndra

Kiti ES reglamentai: kalcio oksidas ndra SEVESO med2iaga, ndra ozonq eikvojanti medZiaga, nera
nuolatinis organinis ter5djas.

Nacionaliniaireglamentai: VandensuiterSimokategorryal(Vokietija)

15.2 Clreminio saugumo vertlnimas

Cheminio saugumo vertinimas Sios medZiagos at2vilgiu buvo atliktas,

16 KITA INFORNIACIJA

Duomenys remiasi nau.jausiomis mrJsq Ziniomis, ta6iau nesudaro specifiniq produkto savybitl

garantijos, nesukuria teisetq kontraktiniul rySiq.

16 1 Terginiai apre pavollL

H31 5:

H31 8:

H335:

Sukelia odos dirginim4

Smarkiai paZeidZia akis.

Gali dirginti kvdpavimo takus

1 6 2 [spejam reji teiginiai

P102: Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

P280: MEv6kite apsaugines pir5tines/apsauginius drabuZius/naudokite akiq apsaug4/veido
apsauge.

P305/P351 : PATEKUS I AKISi kelet4 minu6iq kruop5ciai skalaukite vandeniu.

P310: Nedelsiant susisiekite su APSINUODIJIMO CENTRU arba gydytoju.

Puslaprs 14 is 16
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NEGESTNTTJ KALCITINIq KALKIU SAUGOS

DUOMENq LAPAS

Paruoitas, remiantis REACH reglamento EC 1907IZEOG ll priedu,

lECl 127 212008 i r (EC ) 45312010 reg larn enta is.

Versiia: 5DS CaO versila 1.0/EN

Perii0ros data: gruodis/2012 Spausdininro data: Sruodisl3.012 m,

P3021P352. PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite, naudodami vandeni- ir muilq

P261: Venkite dulkiq/d0mq./dujq/dulksnos/gartli pursltl [kvepimo.

P304/P340: [KVEPUS: Veskite aukE I gaivq or4 leiskite ramiai pab[ti patogioje paddtyje ir

kvdpuoti.

P501: Turini, ir talpa atiduokite 1 pavojingq atliekq surinkimo punktA.

16.3 Rizikos f razes

R37: Dirgina kvdpavimo takus

R38: Dirgina odq

R41: Sunkaus akiq paZeidimo rizika

16.4 Saugos frazes

52: Laikyti vaikams nepasiekiamole vietoje

S25: Vengti patekimo takis
526: Patekus 1akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis Isydytoje
S37: MUv€ti tinkamas pirStines

S39: Naudoti akiq (veido) apsaugos priemones

16 5 Pal<eitimar

na,keitimus butina pamineti atitinkamuose pufikfuose, periluros datd entrafteje ;uri btji'r

atiti nkamar atn a uji nta.

16.6 Lrteratiros Saliiniai:

Anonymous, 2006: , Tolerable upper rntake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on

Food, European Food Safety Authority", ISBN: 92-9'199-014-0 [SCF dokumentas]

Anonymous, 2008: ,,Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits

for calcium oxide (CaO)and calcium dihydroxide.(Ca(OH)z), European Commission, DG Employment,

SocialAffairs and Equal Opportunities, SCOEUSUM/I37": 2008 m. vasario mdn.

AB,,Naujasis kalcitas" patvirtina, kad cia esanti informacija pateikta gerais tikslais, ta6iau neatsako u2

jos iSsamumq ir tikslumq. Sis dokumentas - tai tik tinkamo med2iagos naudojimo, atliekamo

atitinkamai apmokyto personalo, gairiq rinkinys. Tokiq informacijq gaunantys individai privalo patys

nusprqsti apie jos tiksluma ir tinkamumq tam tikrarn tikslui. Be to, saugos duomenq lapas sudarytas.

remiantis teisiniais reikalavimais, Edestyiais EC 1907/2006 (REACH), bei 20'10 m. rugpjOcio 27 d

Puslaprs 15 iS 16
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NEGESTNTTJ KALCIfl NTU KALKTTJ SAUGOS

DUOMEN LAPAS

Paruodtas, remiantis REACH reglamento EC 1907/200611 priedu,

(ECl'l 27 212008 i r ( EC) 4531201 0 reg lam entais.

Versija; SDS CaO versija 1.0/EN

PeriiIros data: gruodis/2012 Spausdinirno data: gruodis/2012 m.

galima informacija. Kita REACH numatyta ir REACH [gyvendinirno programose apra5yta informacija

bus prideta prie Sio duomenq saugos lapo, kai tik taps galima.

PRIEDAS

Taikytinq poveikio pavyzdZiLt priedas pateikiamas pagal vartotolo nurodyta kalkrq panaudolimo sriti.

Saugos duomenq lapo pabaiga

Puslapis '16 iS {6
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IŠKASTINĖS MINERALINĖS UOLIENOS – MAGNIO HIDROKSIDO (GAMTINIO MAGNIO OKSIDO) 
SAVYBĖS 

Cheminės ir fizikinės savybės 

Rodiklio pavadinimas Specifikacija 
MgO/Mg(OH)2, % kiekis, ne mažiau kaip 60,0/87,0 

CaO, %, ne daugiau 4,0 

SiO2,%, ne daugiau 4,0 

Fe2O3, %, ne daugiau 0,5 

Tankis, kg/m3, ne mažiau 800 
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19 priedas 
 

 
 

1 lapas 
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¬«2 11 939

¬«1 3 703

Eismo srautai 2020 m. lapkričio 11 d.
Transporto eismo srauto intensyvumas padidintas 10 proc.
(mažesnis karantino poveikis, nes teritorijoje vykdoma pramonės veikla).

Dienos Vakaro Nakties Dienos Vakaro Nakties
Audėjų g. 1 3703 234 3011 177 281 217 4 13
Pramonės g. 2 11940 480 9704 446 1310 448 9 23

Sunkusis transportas, vnt.Gatvė, 
gatvės 
atkarpa

Ruožo 
Nr.

Viso transporto 
per parą, vnt.

Viso sunkiojo 
transporto per 
parą, vnt.

Lengvieji automobiliai, vnt.
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28 priedas 

 

PAV SUBJEKTŲ IŠVADOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IR PLANUOJAMOS 

ŪKINĖS VEIKLOS 

 

15 lapų 
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PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 
ALYTAUS DEPARTAMENTAS  

 
 -08221 Vilnius. 

Duomenys kaupiami ir  
-62142 Alytus, tel. (8 315) 51 182, faks. (8 315) 51 193, 

el. p. alytus@nvsc.lt  
  

 

 

UAB Aplinkos vadyba 
info@aplinkosvadyba.lt 

               2021-04- 
             2021-04-14 

Nr. (1-11 14.3.3 Mr)2- 
Nr. R2154  

 
 

ATASKAITOS 
 

 

departamentas (toliau  
 imo veikla, 

 

10 straipsnio 6 dalimi, Planuojamos 
1 

sveikatai. 
(toliau  

  

10, KD2,5  Alytaus departamento 

instituto direktorius prof. dr. Aivaras Kareiva, Vilniaus universiteto Chemijos instituto 

 

 
1 patvirtintas Lietuvos Respublikos 

-
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2 
2 Ataskaita papildyta informacija apie oro valymo 

, 

os apsaugai3.  

modeliavimas nevykdytas. 

kW galingumo varikliai, 139 5,5 kW galingumo varikliai, 79 7,5 kW galingumo varikliai, 36 

dujiniai katilai, 3 

-19 val.) ir iki 2 val. vakaro (19-
22 val.) metu. V

 4, 

uvo atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 2018 MR 1). 

  iki 47 dBA, 
nakties metu  iki 43 

5. 

 
2 as Nr. (1-11 14.2.2 E)2-

-11 
14.3.3 Mr)2-  
3 

, azoto oksidais, benzenu, 

aplinkos ore ribojamas pagal Europos 

4 Alytaus departamento 2020 m. spalio -11 14.3.3 E)2-
 

5 

-
mo . 
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3 

 
 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio adm

Kaunas) 
administraciniam teismui. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, tel.(8 315) 51 182, el. p. daiva.kazlauskiene@nvsc.lt 
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO 

 PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  

VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS 

ALYTAUS PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA 

 
Biudžetinė įstaiga, Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601311 

Tarnybos duomenys: Suvalkų g. 34, 62121 Alytus, Tel. (8 315) 65 877, el.p. alytus.pgt@vpgt.lt 

 

 

 

UAB „Aplinkos vadyba” 

 

 

  

Į 

2021-05-     

2021-04-27 

Nr. 9.4-7-                

Nr. R2164 

 

 

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-414 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo 

grupė savo kompetencijos ribose pakartotinai išnagrinėjo pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2020 m. rugsėjo mėn. 23 d. raštą Nr. 9.4-7-1594, 2020 m. spalio 

28 d. raštą Nr. 9.4-7-1840, 2021 m. kovo 18 d. raštą Nr. 9.4-7-582, 2021 m. balandžio 9 d. raštą Nr. 

9.4-7-702 ir 2021 m. balandžio 27 d. raštą Nr. 9.4-7-835 UAB „Aplinkos vadyba“ pateiktas 

pastabas papildytą ir patikslintą UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos „Iškastinės 

mineralinės uolienos perdirbimo veikla, Pramonės g. 1, Alytus“ poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitą (toliau – ataskaita). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 

m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašu (toliau – PAV tvarkos aprašas), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-469 „Dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarko aprašo patvirtinimo“ 

patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašu 

(toliau – PAGD tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. 367 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų 

R 41-02 patvirtinimo“ patvirtintomis rizikos vertinimo rekomendacijomis bei kitais planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, gaisrinę ir civilinę saugą reglamentuojančiais teisės 

aktais, darbo grupė informuoja, jog pritaria papildytai bei patikslintai ataskaitai ir planuojamai 

ūkinei veiklai.  

Apibendrindami aukščiau paminėtuose raštuose pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pažymime, 

kad technologijos, cheminio proceso, technologinės įrangos aprašymai yra specifiški (priklausantys 

tam tikrai konkrečiai pramonės šakai), todėl yra reikalinga specifinė technologinė kompetencija 

tam, kad įvertinti ar yra išnagrinėti visi galimi charakteringi ir maksimalūs scenarijai, jų 

priežastingumas, poveikio zonos, ar nurodytos realios įvykių tikimybės bei numatytos tinkamos 

prevencinės ir likvidavimo priemonės. Tokia pati kompetencija yra reikalinga ir pačios 
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2 

technologijos įvertinimui dirbant įprastu režimu. Atkreipiame dėmesį, kad siūloma diegti 

technologija yra nauja bei unikali ir departamentas, kaip PAV ataskaitos vertinimo subjektas, neturi 

reikiamos ir pakankamos kompetencijos nuodugniam technologijos ir joje kylančių pavojų 

vertinimui. 

Ryšium su tuo, darbo grupė rekomenduoja Aplinkos apsaugos agentūrai prie Aplinkos 

ministerijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, pasitelkti konsultantus (galimai – 

užsienio) ataskaitai ir kartu su ja pateiktoms poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadoms, 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymams įvertinti ir išvadoms pateikti. 

 

 

 

Laikinai atliekantis viršininko funkcijas    Jonas Jurčiukonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aurimas.gudziauskas@vpgt.lt, tel. (8 5) 2716887; eivitas.tupikas@vpgt.lt, tel. (8 443) 68279; 

rimas.ozalinskas@vpgt.lt, tel. (8 5) 2717505; donatas.gurevicius@vpgt.lt, tel. (8 5) 2717544 
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (8 315) 55 102, faks. (8 315) 55 191,
el. p. info@alytus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

UAB „Aplinkos vadyba“
Vilkpėdės g. 22
03151 Vilnius
El. p. info@aplinkosvadyba.lt 

Kopija

2021-08- Nr.      
Į 2021-08-04 R2202

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui
El. p. aaa@aaa.am.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamentui
El. paštas alytus@nvsc.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
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DĖL  PARENGTOS  PLANUOJAMOS  ŪKINĖS  VEIKLOS  POVEIKIO  APLINKAI
VERTINIMO ATASKAITOS

Informuojame, kad Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), išnagrinėjusi
Jūsų 2021-08-04 raštu Nr. R2202 pateiktą papildytą UAB „MS LT01“ planuojamos ūkinės veiklos
(toliau  –  PŪV)  –  Iškastinės  mineralinės  uolienos  perdirbimo  veikla,  Pramonės  g.  1,  Alytus,
poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą ir atsakymus į savivaldybės 2021-07-05 raštu
Nr.  SD-5575  (6.17E)  pateiktas  pastabas,  nepritaria  minėtai  ataskaitai  ir   pakartotinai  teikia
neigiamą motyvuotą išvadą:

1. Savivaldybės pozicija dėl sanitarinės apsaugos zonos (toliau tekste – SAZ) išlieka
ta pati, kaip ir buvo teikta 2020-10-22 raštu Nr. SD-7304 (6.17) ir 2021-07-05 raštu Nr. SD-5575
(6.17E)  –  atsižvelgiant  į  analogų  neturintį  gamybos  procesą,  gamybiniam  objektui  turi  būti
nustatoma ne mažesnė kaip 500 m SAZ. Pastebėtina, kad planuojamos ūkinės veiklos ataskaitos
rengėjai  (skirtinguose  PAV  ataskaitos  variantuose),  priklausomai  nuo  jiems  užduodamų  PAV
subjektų klausimų ar pastabų, kardinaliai keičia planuojamas naudoti žaliavas, chemines medžiagas,
numatomi  naudoti  įrengimai  iš  unikalių  tampa  standartiniais,  sukurta  beatliekinė  technologija
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pagrįsta  tik  teoriniais  skaičiavimais,  o  gamybos  procese  ketinama  naudoti  didelius  cheminių
medžiagų kiekius (per metus planuojama sunaudoti 82 tūkst. tonų  techninės sieros rūgšties).  

  Pirmiau  išvardintos  priežastys  kelia  pagrįstas  abejones  dėl  numatomos  veiklos
technologinių  procesų  ir  gamybinių  avarijų  suvaldymo,  nekeliant  grėsmės  tame  pačiame  ir
gretimuose pastatuose esančių įmonių darbuotojams ir numatomai vykdyti ūkinei veiklai. Kadangi
gamybiniam procesui neketinama kurti  naujų ir  unikalių  įrengimų,  reikėtų iš  naujo peržiūrėti  ir
įvertinti gamybos procese susidarysiančias atliekas ir jų tvarkymą. PAV neįrodo ir pilnai neįvertina
visų  galimų  planuojamos  ūkinės  veiklos  proceso  aspektų  ir  nepagrindžia  galimybės  dėl  SAZ
sumažinimo.

Be to, atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos ministro 2021-07-26 įsakymu Nr. D1-433
„Dėl  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2017  m.  spalio  31  d.  įsakymo  Nr.  D1-885  „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
pakeisti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 1 priedo 8 skirsnio
„Visuomenės  sveikata“  136,  139,  140,  142  punktai,  kuriais  vadovaujantis  reikalinga  vertinti
planuojamos ūkinės veiklos reikšmingą poveikį visuomenės sveikatai.   

Vadovaudamasi  LR  Visuomenės  sveikatos  priežiūros  įstatymo  24  str.  5   d.  ir
atsižvelgdama į planuojamų naudoti pavojingų cheminių medžiagų kiekį ir dėl jų kylančios aplinkos
taršos bei jos suvaldymo galimų gamybinių avarijų  metu,  savivaldybė nepritaria  dėl Specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyto 500 m SAZ dydžio  siūlomo sumažinamo.

Atkreipiame dėmesį, kad  į 500 m SAZ teritoriją patenka gyvenamieji namai, kitos
paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų paskirties sklypai, daugiabučių gyvenamųjų
pastatų  ir  bendrabučių  teritorijos  (SAZ apima  Alytaus  miesto  bendrojuoju  planu  patvirtintą
teritoriją, kuri patenka į Gyvenamosios mažo užstatymo intensyvumo funkcinę zoną), švietimo ir
mokslo  paskirties  sklypas  Kalnėnų  g.  2  (Alytaus  lopšelis-darželis  „Putinėlis“),  Alytaus
medicininės reabilitacijos ir sporto centras (Pramonės g. 9), kultūros įstaiga (Pramonės g. 1B),
naujai planuojamas rekreacijos - sporto kompleksas prie Gulbynės vandens telkinio.

2. Neatsižvelgta į savivaldybės pastabą – PAV ataskaitoje nepateikiama informacija
apie naujų parkavimo vietų automobiliams įrengimą. 

PAV ataskaitos rengėjas paaiškina, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Aplinkos
ministro 2011-12-02 įsakymu Nr. D1-933, 107 punktu, privalomos automobilių stovėjimo vietos
įrengiamos tik rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam plotui, t.
y. vietos įrengiamos įvertinus po rekonstrukcijos/ remonto padidėjusį patalpų plotą ir atsižvelgiant į
tai, kad, prieš pradedant planuojamą ūkinę veiklą, atlikus paprastuosius remonto darbus, gamybinių
patalpų  plotas  nesikeis,  todėl  naujos  automobilių  stovėjimo  vietos  nėra  privalomos.  Tačiau  tai
nekeičia  situacijos  esmės  –  parkavimo  poreikis  vis  tiek  išliks.  Savivaldybės  nuomone,
vadovaujantis pirmiau minėto teisės akto 111 p., kuris nurodo, kad statiniams, nepatenkantiems į 30
lentelę,  automobilių stovėjimo vietų poreikis apskaičiuojamas individualiai,  įvertinant vykdomos
veiklos  specifiką,  darbuotojų  bei  lankytojų  skaičių,  pastato padėtį  mieste,  teritorijos  aprūpinimą
transportu  ir  kitus  faktorius,  PAV  ataskaitoje  turi  būti  nurodomas  automobilių  statymo  vietų
skaičius. 

PAV  ataskaitoje  nenurodomos  net  preliminarios  galimos  krovininių  automobilių
statymo vietos. Neabejojame, kad bus laikomasi griežto atvykimo laiko, kitaip susidarytų spūstys
pastato viduje, bet lieka neaišku, kaip bus užtikrinamas „griežtas krovininio transporto priemonių
atvykimo/  išvykimo  laiko  grafikas“.  Ataskaitoje  nurodoma,  kad  per  parą  atvyks/  išvyks  58
krovininės transporto priemonės.  Ataskaitoje neišspręsta,  kur sunkiasvoris  transportas lauks, kad
galėtų patekti  į  pastato vidų nustatytu laiku? Savivaldybė mano, kad gamykla gali  įtakoti  tikslų
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sunkiasvorio transporto įleidimo į pastato vidų laiką,  tačiau negali įtakoti  tikslaus šio transporto
atvykimo iš užsienio valstybės prie gamyklos laiko.

Neatsižvelgta  į  savivaldybės  prašymą  –  papildyti  PAV  ataskaitą  ir  numatyti  joje
transporto  stovėjimo  aikšteles,  atsižvelgiant  į  sunkiasvorio  transporto  krovinio  turinį,  svorį  ir
gabaritus.

PAV  rengėjų  siūlymas  automobilių  parkavimo  problemos  sprendimą  spręsti
finansuojant  naujos  bendro  naudojimo  stovėjimo  aikštelės  statybą,  jeigu  jos  įrengimą  vykdytų
savivaldybė, yra teorinis, nepagrįstas dokumentais (projektais, ketinimų protokolais ir t. t.).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad savivaldybė 2020-10-22 raštu Nr. SD-7304 (6.17.)
prašė, atsižvelgiant  į  sunkiasvorio  transporto  krovinio  turinį,  svorį  ir  gabaritus,  papildyti  PAV
ataskaitą  ir  numatyti  joje  ne  tik  transporto  stovėjimo  aikšteles,  bet  ir  nurodyti  sunkiasvorio
transporto manevravimo schemą teritorijoje.  PAV ataskaitos  rengėjai  į prašymą atsižvelgė tik iš
dalies,  PAV  ataskaitą  papildydami  neišsamia  schema  (111  p.  45  pav.  Krovininio  transporto
manevravimo  kelias  pastato  viduje),  kurioje  nurodoma  tik  transporto  judėjimo  kryptis  pastato
viduje,  o  apie  manevravimą  teritorijoje  –  pastato  išorėje,  net  neužsiminta,  neįvertinta,  kad  du
įvažiavimai  numatyti  akligatvyje,  kur  atstumas  tarp  pastatų  sienų  nesiekia  net  10  metrų.
Vadovaujantis  Statybos  techninio  reglamento  STR  2.06.04:2014  „Gatvės  ir  vietinės  reikšmės
keliai“ (patvirtinto LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
patvirtinimo“) reikalavimais,  turi būti įvertinta transporto priemonių bei eismo dalyvių gabaritai,
reikalingi eismui užtikrinti. 

Pastebime,  kad skirtingose PAV ataskaitos versijose ir  viešojoje erdvėje (pristatant
nagrinėjamą  ataskaitą)  nurodomas  labai  skirtingas  numatomų  įdarbinti  darbuotojų  skaičius.
Pavyzdžiui,  paskutinės  patektos  PAV  ataskaitos  versijos  skirtinguose  puslapiuose  nurodoma
skirtinga  informacija  apie  planuojamą  darbuotojų  skaičių  –  109  psl.,  įvertinant  autotransporto
judėjimą iki  PŪV teritorijos,  nurodomos 43 lengvosios  transporto priemonės,  kuriomis  į  įmonę
atvyks personalas,  per parą PAV rengėjo lydraštyje nurodyta, kad „lengvųjų automobilių stovėjimo
vietų poreikis yra lygus atvykstančių darbuotojų lengvųjų automobilių skaičiui į įmonę per parą (43
automobiliai)“,  tačiau  PAV  ataskaitos  119  psl.  nurodyta,  kad  „dirbs  80  darbuotojų,  iš  jų
administracijoje – 6“, o  tuo tarpu Andrius Stasiukynas (UAB „MS LT01“ atstovas), savivaldybėje
2021-08-10 pristatinėdamas informaciją apie naujai numatomą įrengti UAB „MS LT01“, nurodo,
kad gamykloje numatoma sukurti virš 400 naujų darbo vietų. Kyla pagrįstas klausimas, ar PAV
ataskaita  parengta,  kai numatomas darbuotojų skaičius  43,  80? Ar numatoma gamyklos  veiklos
apimtis didinti dar 10 kartų?         

3.  Nėra  papildytas  PAV  ataskaitos  14  skyrius  „Stebėsena  (monitoringas)“  dėl
paviršinio, požeminio vandens ir dirvožemio monitoringo vykdymo.

Savivaldybės  2021-07-05 raštu Nr. SD-5575 (6.17E) pateikė išsamius paaiškinimus,
kodėl  PAV  ataskaitoje  turėtų  būti  numatytas  požeminio,  paviršinio  vandens  ir  dirvožemio
monitoringo vykdymas.  PAV ataskaitos rengėjų argumentai, kad planuojamos ūkinės veiklos metu
visi technologiniai procesai bus vykdomi tik pastato viduje, medžiagų iškrovimas/pakrovimas bus
vykdomas transporto priemonei  įvažiavus  į  pastatą,  medžiagų patekimas  iš  pastato  į  išorę nėra
galimas, nes planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamų medžiagų perpylimas ir sandėliavimas
bus vykdomas tik uždarose, tokių medžiagų sandėliavimui pritaikytose patalpose bei talpose“, bei,
atsižvelgiant  į  tai,  kad pastatas  senas,  projektuojant  ir  statant  nebuvo taikytas  PAV ataskaitoje
aprašytai veiklai vykdyti, nerekonstruojamas, kapitaliai neremontuojamas, vos už 0,6 km atstumu
nuo  planuojamos  ūkinės  veiklos  teritorijos  yra  Savivaldybės  saugomas  Gulbynės  ornitologinis
draustinis, neatleidžia ūkio subjekto nuo pirmiau minėtų monitoringų vykdymo pagal LR aplinkos
ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
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11.2.4,  11.3.3,  11.5.1  punktus,  nes  nebus  užtikrinimo  nuo galimų nenumatytų  nelaimės  atvejų.
Pirmiau minėto teisės akto punktai įpareigoja ūkio subjektus vykdyti paviršinio vandens, požeminio
vandens bei dirvožemio monitoringą tuomet, kai jis yra numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV
ataskaitoje.

4. Savivaldybės netenkina PAV ataskaitos teiginys,  kad – ekstremaliųjų situacijų
valdymo planas bus parengtas pradėjus įmonei vykdyti ūkinę veiklą. Tai neapibrėžtas teiginys,
neaiškus tokio plano parengimo terminas, pirmiau minėto įsipareigojimo įvykdymo kontrolė.

PAV ataskaitos rengėjo savivaldybei atsiųstame lydraštyje teigiama, kad „ekstremalių
situacijų valdymo planas bus pradėtas rengti pradėjus montuoti gamybinius įrenginius ir suderintas
su visomis institucijomis per 6 mėnesius nuo produkcijos gamybos pradžios“, tačiau tokio teiginio
pasigedome pačioje PAV ataskaitoje. 

5.  PAV  ataskaitoje  nepatikslinta  informacija,  iš  kokių  Europos  šalių  bus
gabenamos iškastinės uolienos. 

PAV ataskaitoje nepatikslinta informacija – iš kokios šalies bus gabenamos žaliavos
(iškastinė uoliena) – ši informacija traktuojama kaip konfidenciali ar parteklinė. savivaldybei nėra
suprantamas  PAV ataskaitos  rengėjų  nenoras pateikti  minėtos  informacijos,  kai  PAV ataskaitos
rengėjas tegia, kad iškastinė uoliena atitinka visus saugumo reikalavimus.

6.  PAV  ataskaitoje  nepapildyta  informacija,  kaip  bus  užtikrinama  radioaktyvių
medžiagų sankaupų kontrolė planuojamoje naudoti žaliavoje.

PAV  atskaitos  rengėjai  teigia  „siekiant  įrodyti,  kad  žaliavos  nėra  radioaktyvios,
atlikome jų radionuklidų matavimus Radiacinės saugos centre... gauti matavimų protokolai buvo
pateikti 21 priede „Radiacijos tyrimų rezultatai““, tačiau visiškai nėra aišku, kaip  atliktas uolienos
tyrimas iš neįvardintos kasyklos yra susijęs su numatoma naudoti uoliena. PAV rengėjai,  kaip ir
visoje  ataskaitoje  taip   ir  kalbant  apie  radioaktyvumo  tyrimus,  naudoja  neapibrėžtus  terminus:
„periodiškai“,  „pagal  numatytą  grafiką“,  „bus  sertifikuoti“  ir  t.  t.  ir  nepagrindžia  jokiais
dokumentais, kurių egzistavimą ar patikimumą PAV ataskaitos subjektai galėtų patikrinti. 

7. Nėra aiškus gamybos procese planuojamos naudoti įrangos sertifikatų atitikimas
Europos  Sąjungos  standartams  (galiojimas  Europos  Sąjungoje).  Sertifikatai,  kurie įrodytų
planuojamos ūkinės veiklos įrengimų saugumą juos eksploatuojant, nėra pateikiami. Nesant įrangos
ES sertifikatų, kyla abejonių dėl jos efektyvumo ir gebėjimo užtikrinti PAV ataskaitoje nurodytų
parametrų/rodiklių   laikymosi  (pvz.:  kaip  naudojami  filtrai  užtikrins  nurodytus  filtravimo
parametrus).

Pastebime, kad PAV rengėjų dvejojimas skirtinguose PAV ataskaitos variantuose apie
jų pačių numatomų taikyti įrenginių unikalumą ar išskirtinumą kelia pagrįstas abejones dėl tokių
įrenginių tinkamumo numatomai vykdyti veiklai.

PAV ataskaitos  rengėjai  teigia,  kad  „planuojamos  ūkinės  veiklos  metu  naudojama
technologija bus inovatyvi tik tuo, kad ji bus pritaikyta planuojamos ūkinės veiklos technologiniams
poreikiams“ ir, kad „unikalūs, inovatyvūs įrengimai ar jų dalys planuojamos ūkinės veiklos metu
vykdomam technologiniam procesui nebus kuriami“ (anksčiau teigta priešingai), kodėl tos minimos
įrangos patikimumą ir atitikimą Europos Sąjungos standartams negalima pateikti PAV ataskaitoje, o
kalbama, tik būsimuoju laiku, kad „planuojama naudoti technologinė įranga atitiks ES kokybės ir
saugumo  standartus,  taip  pat  turės  CE  ženklinimą“.  Manome,  kad  būtų  tikslinga  pateikti
savivaldybės  prašomus,  kokybę  įrodančius  ir  Europos  Sąjungos  standartus  atinkančius  įrangos
sertifikatus PAV ataskaitoje, o ne teigti,  kad jie tokie „bus ir atitiks“. Kaip teigia PAV rengėjas
„Technologinė įranga komplektuojama iš atskirų sudedamųjų dalių, t. y. rinkoje šiuo metu esančių
įrengimų, kurių parametrai yra žinomi“, todėl tai neturėtų sudaryti sunkumų pateikti savivaldybės
prašomus dokumentus, jeigu minimi ir numatomi naudoti įrenginiai yra rinkoje. 
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8. PAV ataskaitoje nėra numatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ir paviršinio
vandens pasėmimo vieta.

Nors planuojamos ūkinės veiklos metu ant rampos nebus vykdomi nei medžiagų, nei
pagamintos  produkcijos  krovos  darbai,  ant  jos  nemanevruos  autokrautuvai,  bet  nėra  numatyta,
sunkiasvorio transporto stovėjimo / laukimo vieta, taip pat nėra numatyta, kur bus vykdoma ūkinė
veikla  avarinės taršos atveju. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 1 skyriaus 3
straipsnio 2 dalimi,  galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos
yra  arba  gali  būti  teršiama  (eksploatacijos  ar  avarinės  taršos  atvejais)  pavojingosiomis
medžiagomis:  transporto  priemonių  remonto,  ardymo,  techninės  priežiūros,  dažymo  teritorija
(teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje minėta
veikla  vykdoma  savo  reikmėms);  trąšų,  augalų  apsaugos  produktų,  buitinės  chemijos,  naftos
produktų  ir  kitų pavojingųjų medžiagų perpylimo,  perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus
galutinius  nurodytų  medžiagų  vartotojus);  didesnė  kaip  0,5  ha  transporto  priemonių  stovėjimo
aikštelė; transporto  priemonių  stovėjimo  aikštelės,  naudojamos  komerciniais  tikslais  ir  esančios
arčiau kaip 100 m atstumu nuo vandens telkinių; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta;
degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija; degalų ir kitų naftos produktų pilstymo
vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus, odų
dirbimo, cukraus  pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų
uosto, dokų teritorija. 

Kadangi  nėra  atmestini  avarijos  bei  cheminių  medžiagų  išsiliejimo,  sunkiasvorio
transporto  sugedimo  atvejai  ant  urbanizuotos  teritorijos  paviršiaus  ir  galimas  susimaišymas  su
krituliais ir kitokiu vandeniu, taip pat nėra aišku, kur bus vykdomi pavojingų medžiagų perpylimo,
perkrovimo  ar  sandėliavimo  darbai,  esant  technologinio  proceso  sutrikimo  metu,  o  vykdant 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-
04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatytus
reikalavimus  manome,  kad teritorijos  naudotojas privalo turėti  priemones cheminių medžiagų
surinkimui  ir  (ar)  neutralizavimui  nuo  teritorijos  paviršiaus  ir  taip  pat  turi  būti  numatyti
paviršinių nuotekų valymo įrenginiai bei paviršinio vandens pasėmimo vieta. 

9.  PAV  ataskaitoje  nenagrinėjami  galimi  nesklandumai  gamybos  proceso  metu,
pvz.,  ištikus  avarijoms  –  vamzdynų  užkimšimo  praplovimo  galimas  poreikis,  neįvertinta,  kur
tokiu atveju bus nukreipiamos susidarančios nuotekos, praplovimo vanduo avarijos metu; kaip
bus užtikrinama, kad avarijos metu gamybinės nuotekos nepateks į paviršinių nuotekų ir drenažo
tinklus.

Savivaldybė mano, kad į šį klausimą nėra atsakyta, kadangi vis dar nėra aišku, kaip
bus galimų nesklandumų gamybos proceso metu, pvz., ištikus avarijoms – vamzdynų užkimšimo
praplovimo  galimas  poreikis,  neįvertinta,  kur  tokiu  atveju  bus  nukreipiamos  susidarysiančios
nuotekos, praplovimo vanduo avarijos metu, kaip bus užtikrinama, kad avarijos metu gamybinės
nuotekos nepateks į paviršinių nuotekų ir drenažo tinklus. 

10. PAV ataskaita neišsamiai papildyta AMSA paprašyta informacija dėl išsipylusių
cheminių medžiagų galimų reakcijų tarpusavyje prevencijos. PAV atskaitos rengėjai mini kad, bus
įrengta  skysčių  ardančiam  poveikiui  atspari  danga  ir  taip  bus  užtikrinta,  kad  „išsiliję  skysčiai
nepateks į gruntą“, kad „grindyse įrengtų nuolydžių pagalba bus nuvedamos į surinkimo trapus“ ir
visiškai nevertina cheminių medžiagų savybių, pavyzdžiui sieros rūgštis nėra labai laki, bet sieros
rūgšties  garų stiprus ėsdinantis  poveikis gali  stipriai  nudeginti  žmogaus kvėpavimo takus.  Ypač
pavojingas yra sieros rūgšties rūkas ar aerozoliai. Avarijos atveju išsiliejusi sieros rūgštis tekėdama
atvirais  grioveliais  paveiks  ne  tik  žmonių  sveikatą,  bet  ir  įrangos  ir  įrengimų  konstrukcijų
atsparumą.
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11. PAV ataskaitoje nepateikta prašyta informacija  apie ūkinės veiklos nutraukimą.
Pakartotinai  primename,  kad  Ūkinės  veiklos  nutraukimo  etapas  PAV  turi  būti  aprašomas
nepriklausomai nuo to, ar eksploatacijos laikas terminuotas yra numatomas ar ne (vadovaujantis
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos
ministro  2017-10-31  įsakymu Nr.  D1-885,  12.1  punktu). PAV ataskaitoje  pasigendama  aiškios
informacijos apie gamybos atliekų laikymą, naudojimą ir šalinimą, kaip tas numatyta LR Aplinkos
ministro 2017-10-31 įsakymo Nr. D1-885, 8.5 ir 12,2 p.

12.  Pakartotinai primename, kad laikotarpiu nuo 2020-10-22 iki 2021-06-21 PAV
ataskaita kitiems  PAV vertinimo subjektams buvo teikiama derinti  po keletą  kartų (t.  y.,  6-7
kartus), o Savivaldybei pataisyta PAV ataskaita tuo laikotarpiu derinti nebuvo teikiama. 

Vadovaujantis  Aplinkos  ministro.  2017-10-31  įsakymu  Nr.  D1-885  patvirtinto
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo  40 punktu, pakartotinai
gautą pagal motyvuotas išvadas papildytą ir pataisytą ataskaitą PAV subjektai išnagrinėja ir teikia
motyvuotas išvadas dėl ataskaitos,   t. y. PAV vertinimo subjektai  motyvuotas išvadas turi teikti
vienai  ataskaitai,  o  ne  skirtingoms  jos  versijoms.   PAV  ataskaitos  rengėjas  teigia,  kad  „nėra
skirtingų  PAV ataskaitos  variantų,  tačiau  ataskaitos  rengimo ir  derinimo  eigoje  ataskaita  yra
tikslinama,  atsižvelgiant  į  konkretaus  subjekto  pateiktus  motyvuotus  reikalavimus  papildyti  ar
pataisyti ataskaitą“ ir, kad „Savivaldybei yra pateikta pagal šių dviejų subjektų pastabas pataisyta
ir suderinta (gautas pritarimas PŪV veiklai pasirinktoje vietoje) PAV ataskaita“. Tokiu atveju nėra
aišku, ar patikslinta pagal Savivaldybės pateikiamas pastabas PAV ataskaita bus vėl pakartotinai
teikiama  derinti  kitiems  PAV  ataskaitos  vertinimo  subjektams,  nes  jų  pritarimas  buvo  gautas
nepatikslintai pagal Savivaldybės pastabas ataskaitos versijai.  

Atkreipiame  dėmesį,  kad  vadovaujantis  pirmiau  minėto  teisės  akto  77.3  punktu,
visuomenei skelbiamoje informacijoje apie viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita turi būti
nurodyta  PAV  dokumentų  rengėjo  arba  planuojamos  ūkinės  veiklos  organizatoriaus  interneto
svetainės adresas su konkrečia aktyvia nuoroda į paskelbtą ataskaitą (nuoroda turi būti veikianti iki
Agentūra  priims  sprendimą  dėl  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai,  jei  ataskaita
pataisoma ar papildoma, turi būti paskelbta atnaujinta ataskaitos versija).

PAV  rengėjai  nuolat  kartoja  ir  teigia,  kad  „sukurta  technologija  yra  beatliekinė“
(anksčiau teikta unikali neturinti analogų). Tokios, beatliekinės technologijos proceso egzistavimas
gamyboje  kol  kas  nėra  žinomas  ir  jo  galimas  egzistavimas  nėra  įrodytas.  Manome,  kad  būtų
tikslinga  netęsti  ginčo  PAV  ataskaitos  rėmuose  dėl  tokios  technologijos  galimo  ar  negalimo
egzistavimo.  Jūsų  pateikami  skaičiavimai  yra  tik  teoriniai,  nepagrįsti  gamybine  praktika.  Bet
kokiame  gamybiniame  procese,  kuriame  naudojamos  cheminės  medžiagos,  visada  susidarys
pašaliniai  produktai,  nuosėdos,  druskos  ir  t.  t.,  nes  bus  naudojama daug vandentiekio  vandens,
kuriame gausu ištirpusių  cheminių  elementų (chloro, kalcio, geležies, mangano, organikos ir kt.).
Toks vanduo arba jo paruošimas dėl savo cheminės sudėties savaime sąlygos pašalinių produktų
susidarymą gamybos metu.  Kitos naudojamos medžiagos taip pat  bus ne teorinės  sudėties  o su
priemaišomis. Dideliais kiekiais naudojamų cheminių medžiagų dozavimas iki teorinių beatliekinių
kiekių  gamyboje  taip  pat  nėra  įmanomas.  Bet  koks,  bent  minimalus,  nuokrypis  nuo  teorinių
techninų kiekių ir sąlygų, sudarytų kitų nenagrinėjamų cheminių atliekų susidarymą.

Atsižvelgiant į tai, kad  savivaldybė teikia neigiamą motyvuotą išvadą – nepritaria
parengtai papildytai PAV ataskaitai dėl pirmiau išvardintų priežasčių (kurios kartojasi dėl PAV
ataskaitos rengėjo ir vertinimo subjekto tarpusavio nuomonių nesuderinamumo), siūlytume PAV
ataskaitą  teikti  Aplinkos apsaugos agentūrai,  kuri  ir  priims  galutinį  sprendimą dėl  planuojamos
ūkinės  veiklos  aplinkai,  kaip numatyta  Planuojamos ūkinės  veiklos  poveikio aplinkai  vertinimo
tvarkos  aprašo,  patvirtinto  LR  Aplinkos  ministro  2017-10-31  įsakymu  Nr.  D1-885  „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42 punkte.
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Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio
teismo  Kauno  rūmams  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  nustatyta
tvarka.

Administracijos direktorė Ona Balevičiūtė

Vida Mačernienė, tel. (8 315) 55 116, +370 620 24 026, el. p. vida.macerniene  @alytus.lt   
Ramunė Zubrė, tel. (8 315) 55 117, + 370 698 27 047, el. p. ramune.zubre@alytus.lt 
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