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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, taip pat esant būtinybei planuojama naudoti teritorijoje esančius 3 
rezervuarus, 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 ataskaitą 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. 
 
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, taip pat bus naudojami tame pačiame sklype esantys 3 
rezervuarai, 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, planuojami naudoti rezervuarai nutolę per 
~0,36 km į šiaurės rytus (2 pav.). Gaisras PŪV numatomų naudoti pastatų ir rezervuarų 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“, 
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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. 
Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, esantis  
Pramonės g. 1B, Alytus, nuo PŪV teritorijos nutolęs per ~0,13 km į pietus. Artimiausio  mišrios 
paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis ir visuomeninės paskirties pastato vietos 
pateiktos 4 paveiksle ir situacijos schemoje, kuri pateikta 3 priede. 
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4 pav. Artimiausio gyvenamojo ir visuomeninės paskirties pastato 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 visuomeninės paskirties pastatas 

Artimiausias gyvenamasis namas PŪV vieta  

PŪV vieta  
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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  



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                       15 

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  



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                       18 

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. 

 

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

 

PŪV vieta  

PŪV vieta  
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Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje miesto teritorijoje, esamo pastato 
patalpose, taip pat bus naudojami tame pačiame sklype esantys 3 rezervuarai, 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. 
 

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

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos gręžinių žemėlapiu (17 pav.) nustatyta, kad: 
 Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje yra 1 gręžinys: 

1. Monitoringo (požeminio vandens), Nr. 29225. 
 

PŪV vieta  
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17 pav. Artimiausių gręžinių išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

 
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 – 2019-2020 m.; 
2. Veiklos leidimų gavimas – 2020 m.; 
3. Statybos (remonto) darbų atlikimas – 2020 m.; 
4. Gamybos įrenginių įrengimas, veiklos vykdymo pradžia – 2020-2021 m.; 
5. Numatomas eksploatacijos laikas – neterminuotas. 

 
Statybos (remonto) 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. 
 

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 

PŪV vieta  
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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. Statybinių atliekų krovimas į mašinas bus 
organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir 
triukšmo, o išgabenant atliekas nebus teršiama aplinka, atliekos bus vežamos dengtais 
sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ statybvietėje bus pildomas atliekų apskaitos žurnalas, 
vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos 
atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 
ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje bus išrūšiuotos ir atskirai laikinai 
laikomos susidarančios:  

 Komunalinės atliekos (maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kt. buitinės atliekos); 
 Inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir kt. atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai); 
 Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kt. tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir/ar perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos); 

 Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.); 
 Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 

degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų 
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą). 

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos bus laikinai 
laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 
iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki 
jų išvežimo bus laikomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. 
 

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.  
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Paviršinės lietaus nuotekos nuo pastato stogo 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; 
 Natrio silikato gamyba; 
 Amorfinio silicio oksido gamyba; 
 Natrio sulfato gamyba; 
 Metalurginių miltelių gamyba; 
 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) 

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

1 2 3 
Magnio sulfato gamybos linijos 

Magnio sulfatas t 187200 

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

t 57000 

Natrio sulfatas t 9000 

Silicio oksidas (smėlis) t 41400 

Amorfinio silicio oksido ir kitų medžiagų linijos gamybiniai pajėgumai  
(perdirbamos medžiagos, gautos magnio sulfato gamybinių linijų darbo metu , t.y.  metalų (Fe, Al, Ni, Cr ir kt.) hidroksidai ir silicio 

oksidas (smėlis)) 

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

t 17100 
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Pavadinimas (asortimentas) Mato vnt., t, m3, vnt. ir kt. Didžiausias kiekis per metus 

1 2 3 
Amorfinis silicio oksidas t 18600 

Silicio oksidas (smėlis) t 22800 

 
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 137,088  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.
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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 

Cheminės medžiagos ar cheminio mišinio 
klasifikavimas ir ženklinimas 

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, saugomas 
vietoje, t 

Saugojimo būdas 
Pavojingumo klasė ir 

kategorija 
Pavojingumo frazė 

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

60000 - - Autotransportas 10000 Patalpoje, sandėlyje 

Techninė sieros rūgtis 
(H2SO4) 

82000 

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 1500 Rezervuaruose patalpoje 

Vandenilio peroksidas 
(Н2О2) 

2000 

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 200 Rezervuaruose patalpoje 

Magnio oksidas arba 
hidroksidas (Mg(OН)2) 

22000 Neklasifikuojama Neklasifikuojama Autotransportas 2000 Patalpoje, sandėlyje 

Soda (Na2CO3) 1200 
Smarkus akių 

sudirginimas; 2 kategorija 
H319 Sukelia smarkų akių 

dirginimą 
Autotransportas 100 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 

Cheminės medžiagos ar cheminio mišinio 
klasifikavimas ir ženklinimas 

Transportavimo 
būdas 

Kiekis, saugomas 
vietoje, t 

Saugojimo būdas 
Pavojingumo klasė ir 

kategorija 
Pavojingumo frazė 

1 2 3 4 5 6 7 

Kalkės (negesintos) 1800 

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 50 Patalpoje, sandėlyje 

Azoto rūgštis 36 

Oksiduojantys skysčiai; 3 
kategorija 

Metalų koroziją 
sukeliančios  medžiagos; 

1 kategorija 
Ūmus toksiškumas; 3 

kategorija 
Odos ėsdinimas; 1A 

kategorija 
Smarkus akių pažeidimas; 

1 kategorija 

H272 Gali padidinti gaisrą, 
oksidatorius 

H290 Gali ėsdinti metalus. 
H331 Toksiška įkvėpus 

H314 Smarkiai nudegina 
odą ir pažeidžia akis 

H318 Smarkiai pažeidžia 
akis 

Autotransportas 5 Rezervuaruose patalpoje 

Natrio hidroksidas 
NaOH 

10800 

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 1000 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 griovimo, remonto ir statybos 

darbai, kurių metu susidarys griovimo ir statybinės atliekos. 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. Statybinių atliekų krovimas į mašinas bus organizuojamas taip, kad statybos 
aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas nebus 
teršiama aplinka, atliekos bus vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ statybvietėje bus pildomas atliekų apskaitos žurnalas, 
vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos 
atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 
ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje bus išrūšiuotos ir atskirai laikinai 
laikomos susidarančios:  

 Komunalinės atliekos (maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kt. buitinės atliekos); 
 Inertinės atliekos (betonas, plytos, keramika ir kt. atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai); 
 Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos (pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kt. tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir/ar perdirbti ar pakartotinai 
naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos); 

 Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.); 
 Pavojingosios atliekos (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 

degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų 
savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą). 

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos bus laikinai 
laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 
iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 
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mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki 
jų išvežimo bus laikomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. 

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 
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 

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 
Statybos darbų metų 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 

Veiklos metu susidarančios atliekos 

Veiklos metu susidarančios 
atliekos 

Nepavojinga 0,008 3 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 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 16 01 17 Juodieji metalai Juodieji metalai Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

0,5 

Nepavojinga 0,003 1 16 01 18 
Spalvotieji 

metalai 
Spalvotieji 

metalai 
Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

0,5 

Nepavojinga 0,015 5 20 01 39 Plastikai Plastikai Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

1,0 
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Technologinis 
procesas* 

Atliekos 

Atliekų 
tvarkymo veikla 

Atliekų laikymas objekte 

pavadinimas 

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 

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 20 03 01 
Mišrios 

komunalinės 
atliekos 

Mišrios 
komunalinės 

atliekos 
Kietas 

Perdavimas 
atliekas 

apdorojančioms 
įmonėms 

Konteine-
riuose, 
pastate 

1,0 
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2.9 Informacija apie planuojamoje ūkinėje veiklos technologinius procesus 
 
Planuojamos ūkinės veiklos metu bus atliekami šie technologiniai procesai: 
 Magnio sulfato gamyba (trys identiškos gamybos linijos); 
 Natrio silikato, amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių ir silicio 

oksidų gamyba (trys identiškos 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 rūsyje1, 
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 mineralinę uolieną – granitą (18 pav.). 
Planuojamą perdirbti iškastinę mineralinę uolieną sudaro  – magnis (Mg), silicis (Si) apie 17 %, 
geležies (Fe) – 5  %, kalcis (Ca) – 2  %, aliuminis (Al) – mažiau kaip 1 %,  manganas (Mn), chromas 
(Cr), nikelis (Ni).  

 

 
18 pav. Iškastinė mineralinė uoliena 

 
Iškastinė mineralinė uoliena į PŪV teritoriją bus pristatoma geležinkelio vagonais į artimiausią 

geležinkelio stotį ir/ar sunkiosiomis transporto priemonėmis, iš Vokietijos ir kitų Europos šalių. 
Planuojama, kad per parą į PŪV teritoriją iškastinė mineralinė uoliena magnio sulfato gamybai bus 
pristatoma 15 sunkiųjų transporto priemonių. Kiekviena sunkioji transporto priemonė  gabens apie 
24 t šios uolienos.  

Visi iškrovimo ir sandėliavimo darbai bus vykdomi pastato viduje. Pristatyta mineralinė uoliena 
bus iškraunama uždarame sandėlyje  Nr. 1. Gamyboje taip pat bus naudojamas iškastinis magnio 
oksido (oksidų klasės mineralas) klasės mineralas arba chemijos pramonėje gautas magnio oksidas. 
Šios medžiagos bus sandėliuojamas sandėlyje Nr. 2. Magnio oksidas į PŪV teritorija pristatomas 

                                                           
1 Rūsys patalpose yra įrengtas tik po dalimi pirmojo aukšto. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Mineralas
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analogiškai kaip ir iškastinė mineralinė uoliena (granitas). Numatoma, kad šią medžiagą per parą 
pristatys 1 sunkioji transporto priemonė.  

Viduje uolienos bus perkraunamos dviem elektriniais krautuvais, kurie tame pačiame 
sandėlyje pakraus uolieną į bunkerį. Iš bunkerio medžiaga transportuojama į sijotuvus ir malūnus, 
esančius patalpoje Nr. 1. Taip pat magnio sulfato gamybai yra reikalingi įvairūs reagentai ir cheminės 
medžiagos, kurios bus saugomos tam pritaikytose patalpose – cheminių medžiagų sandėliuose. 
Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamas žaliavas pateikta 2.6.1 lentelėje. 

Viso magnio sulfato gamybą planuojama atlikti trimis identiškomis gamybos linijomis. 
Pirmuoju gamyklos įrengimo etapu bus įrengiama viena magnio sulfato gamybos linija, kitu etapu 
likusios dvi. Įgyvendinant pirmąjį gamyklos įrengimo etapą, techninė sieros rūgštis bus iškraunama 
ir sandėliuojama sandėlyje Nr. 3. Pirmuoju etapu bus sandėliuojama iki 500 t techninės sieros 
rūgšties. Įrengus likusias dvi linijas, bendras sandėliuojamas techninės sieros rūgšties kiekis sieks 
1500 t.  

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.  

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.    

Techninę sieros rūgštį ir kitas chemines medžiagas į PŪV teritoriją planuojama pristatyti 
geležinkelių ir automobilių transportu. Dirbant vienai magnio sulfato linijai, techninė sieros rūgštis 
bus atvežama 5 kartus per dieną, o dirbant visoms trims – 15 kartų per dieną. 

Atvežus chemines medžiagas į artimiausią geležinkelio stotį, žaliavos į PŪV teritoriją bus 
atgabenamos transporto priemonėmis. Atstačius geležinkelio atšaką iki pastato, žaliavos bus 
pristatomos tiesiai į PŪV teritoriją, iškrovimas bus vykdomas tiesiai į talpas, esančias sandėliuose.  

Magnio sulfato gamybos metu bus smulkinama mineralinė uoliena. Šiam tikslui pirmojo 
gamybos etapo metu, planuojama įrengti po vieną malūną ir sijotuvą mineralinės medžiagos ir 
magnio hidroksido smulkinimui bei sijojimui, o esant pilnam gamybiniam pajėgumui dar vieną 
papildomą malūną. Įrengus tris magnio sulfato linijas, papildomai bus sumontuotas dar vienas 
malūnas mineralinių medžiagų smulkinimui. Patalpa, kurioje bus įrengti sijojimo ir malimo įrenginiai, 
bus izoliuota triukšmui atsparia medžiaga, kad būtų sumažintas įrengimų skleidžiamas triukšmas.  

Iš žaliavų sandėlio mineralinė uoliena į malūną bus gabenama patalpų viduje įrengtu 
transporteriu. Susmulkinus ir atlikus mineralinės medžiagos filtravimą, gauta homogeninė 
mineralinė medžiagos masė bus talpinama į talpas, o vanduo – surenkamas į vandens rezervuarą. 
Šis vanduo ir filtruota mineralinė medžiagos masė toliau siurbliais pumpuojama į reaktorius, skirtus 
sumaišyti ir gauti tinkamos koncentracijos ir tankio tirpalą.  

Paruoštas tirpalas  pumpuojamas į kitus technologinius reaktorius. Taip pat į šį tirpalą mažomis 
dozėmis pilama techninė sieros rūgštis.  Reaktoriuose sumaišius techninę sieros rūgštį su vandens ir 
mineralinės medžiagos tirpalu,  išsiskiria šiluma, kuri padidina tirpalo temperatūrą iki 60 – 70 ⁰C. 
Gautas vienalytis tirpalas perpumpuojamas į uždarus reaktorius. Norint paspartinti chemines 
reakcijas būtina tirpalą dar kaitinti, todėl jis bus pašildomas vandens garais. Pirmuose reaktoriuose 
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tirpalo temperatūra garais padidinama iki 90-100 ⁰C, o vėliau temperatūra reaktoriuose sumažėja 
iki 80 ⁰C ir toliau nukreipiama  į trijų pakopų garinimo įrenginį. 

Technologinio proceso metu būtina didinti tirpalo temperatūras. Tai bus atliekama 
panaudojant vandens garus. Šiuo etapu būtina kuo daugiau iš tirpalo pašalinti vandens. Garinimo 
metu susidarę vandens garai nukreipiami į šilumokaitį atvėsinimui ir kondensavimui. Kondensatas 
surenkamas ir nukreipiamas į kondensatui skirtas talpas, o iš jų grąžinamas į technologinę liniją 
pakartotinam naudojimui.  

Atvėsintas tirpalas, kurio sudėtyje yra magnio sulfato, metalų ir silicio oksidų junginiai, silicio 
oksido (statybinis - kvarcinis smėlis), nesureagavusios mineralinės medžiagos, sieros rūgšties likučiai 
– filtruojami filtrais su vakuuminiais oro imtuvais. Filtrų sistemoje esantis oras  nukreipiamas į kietųjų 
ir skystųjų dalelių gaudykles. Po filtracijos filtrais atskirtos kietosios dalelės ir tirpalas pateks į 
skirtingas talpas. Po filtracijos kietosios dalelės plaunamos ir dar kartą filtruojamos. Po to gautas 
filtracijos tirpalas kaupiamas rezervuaruose, vėliau nukreipiant į technologinę liniją, o kietosios 
dalelės (statybinis smėlis) pakuojamas ir sandėliuojamas. Šis smėlis yra tinkamas amorfinio silicio ir 
kvarcinio smėlio, skysto stiklo gamybai arba jį galima realizuoti kaip statybinę medžiagą.  

Tirpalas, kuris sudarytas iš magnio sulfato ir vandens mišinio, bus nukreipiamas į išgarinimo 
įrenginį. Čia bus išgarinamas vanduo, tam kad būtų padidinta pagrindinės medžiagos koncentracija 
tirpale ir vėliau galėtų vykti magnio sulfato kristalizacija.  Garinimo metu susidarę vandens garai 
nukreipiami į šilumokaitį atvėsinimui ir kondensavimui. Kondensatas surenkamas ir nukreipiamas į 
kondensatui skirtas talpas, o iš jų grąžinamas į technologinę liniją pakartotinam naudojimui.  

Technologinės linijos šioms medžiagoms gaminti bus įrenginėjamos jau įrengus tris magnio 
sulfato gamybines linijas.   

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.  

Po filtracijos MgSO4 tirpale yra geležies, chromo, nikelio, mangano, aliuminio ir kalcio sulfatų 
priemaišos. Norint atskirti MgSO4 skystį nuo kitų priemaišų, tirpalas praturtinamas Mg oksido ir 
vandens tirpalu. Tam bus panaudojamas iškastinis oksidų klasės mineralas arba chemijos pramonėje 
gautas oksidas. Šios medžiagos nėra priskiriamos pavojingų medžiagų grupei. Iškastinis magnio 
oksidų mineralas bus gabenamas auto transportu arba geležinkelių transportu. Sandėliuojamas 
pastato viduje ir o smulkinamas malūnu. Ši medžiaga į PŪV teritoriją vidutiniškai bus vežama 2 kartus 
per savaitę.  

Principinė magnio sulfato technologinių linijų išdėstymo schema pirmajame pastato aukšte 
pateikta 19 paveiksle. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Oksidas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mineralas
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19 pav. Principinė magnio sulfato technologinių linijų išdėstymo pirmajame aukšte schema 

 
 
Principinė magnio sulfato technologinių linijų išdėstymo schema pastato rūsyje pateikta 20 

paveiksle. 
 

 
20 pav. Principinė magnio sulfato technologinių linijų išdėstymo rūsyje schema 

 
NATRIO SILIKATO NA2SiO3 (SKYSTAS STIKLAS), AMORFINIO SILICIO OKSIDO, NATRIO 

SULFATO, METALURGINIŲ MILTELIŲ IR SILICIO OKSIDŲ GAMYBA 
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Perdirbant mineralinę medžiagą yra gaunamas magnio sulfatas, silicio oksidų junginiai ir 
metalų hidroksidai. Visos gautos medžiagos yra žaliavos, kurias galima panaudoti įvairiose pramonės 
šakose.  

Įrengus magnio sulfato gamybos linijas bus įrengiama technologinė linija, skirta chemiškai 
apdoroti medžiagas (nuosėdas), gautas gaminant magnio sulfato kristalus. Įrangos montavimas bus 
atliekamas etapais. Pirmojo etapo metu, bus montuojama įranga, skirta perdirbti pirmosios magnio 
sulfato gamybos likusias medžiagas. Vėliau – antroji ir trečioji linijos. Su šia įranga bus gaunami šie 
galutiniai produktai: natrio silikatas, amorfiniai ir kiti silicio oksidai, metalurginiai milteliai, natrio 
sulfatas. 

Apdorojus mineralinę medžiagą sieros rūgštimi, dalis mineralinės medžiagos neištirpsta. 
Atlikus magnio sulfato tirpalo filtravimą ir rūgščių neutralizavimą, gaunamos nuosėdos (Ca,  Mg, Al, 
Cr, Fe, Mn, Ni, SO4, Si). Didžiąją dalį sudaro silicio oksidas SiO2 (smėlis). 0,2 – 1 mm frakcijos smėlis, 
gali būti naudojamas statybose – kaip statybinė medžiaga, o iš labai smulkios frakcijos – gaunamas 
amorfinis silicio oksidas (milteliai). 

Po filtracijos gautos nuosėdos nukreipiamos į uždaras talpas (reaktorius) ir sumaišomos su 
vandens ir NaOH tirpalu. Taip pat palaipsniui garais didinama tirpalo temperatūra. Gautą tirpalą 
pakaitinus vandens garais iki 90o C ir išlaikius nustatytą technologinį laikotarpį, mažiausios silicio 
oksido dalelės, vanduo ir  NaOH, sudaro natrio silikatą Na2SiO3 (skystą stiklą), o didesnės frakcijos 
silicio oksidai išlieka. Didesnės frakcijos silicio oksidai daugiau nėra perdirbami, o nukreipiami į 
medžiagų pakavimo įrangą. Supakuoti pervežami į gatavos produkcijos sandėlį.  

Natrio silikatas – (skystas stiklas) bespalvis skystis. Ši medžiaga gali būti panaudojamas dažų 
gamyboje, didinanti jų rišlumą, kaip betono hidroizoliacines savybes stiprinanti priemonė ir t.t. 

Po tirpalo terminio ir cheminio apdorojimo atliekamas jo filtravimas. Gautos nuosėdos (smėlis) 
plaunamos vandeniu, pakuojamos ir gabenamos į gatavos produkcijos sandėlį ir realizuojamas. Visas 
plovimui panaudotas vanduo, grąžinamas į technologinę liniją vandens ir NaOH tirpalo gavimui. 

Po filtracijos gauta skysta medžiaga nukreipiama į talpas, tolimesniam perdirbimui į amorfinį 
silicio oksidą (xSiO2 * yH2O). Šioje skystoje medžiagoje esantis natrio silikatas yra neutralizuojamas, 
bei pakeičiamas jo fizinis būvis iš skystos medžiagos į kietą. Po filtravimo iš talpų, kuriose yra 
surinktas skystis, siurbliais pumpuojamas į reaktorius, kuriuose jis pakaitinamas vandens garais, 
maišant su sieros rūgštimi.  Palaipsniui tirpalas vėsta iki 50o C, bei sumažėja jo pH nuo 10 iki 3,5. 
Atvėsęs tirpalas, nukreipiamas į filtrus.   

Gauta kieta medžiaga - amorfinis silicio oksidas. Šios medžiagos drėgnumas yra didelis, todėl   
ketinama silicio oksidą džiovinti. Džiovinimas atliekamas krosnyse.  

Išgarinto vandens kondensatas surenkamas ir grąžinamas į technologinę liniją. Išdžiovintas 
amorfinis silicio oksidas (xSiO2 * yH2O) nukreipiamas į pakavimo įrangą, o iš jos į gatavos produkcijos 
sandėlį. Džiovinimo metu susidarantys oro srautai yra nukreipiami į oro valymo sistemą, prieš tai 
šiltas oras bus nukreipiamas į šilumokaitį technologinio vandens šiltinimui. Sistemoje cirkuliuojantys 
oro srautai nukreipiami į oro valymo įrenginius. Kietos dalelės, skysčių lašeliai nusodinami, o 
išvalytas oras pašalinamas į atmosferą. 

 
Įrengus magnio sulfato technologines gamybos linijas bus įrengiamos technologinės gamybos 

linijos, skirtos metalurginių miltelių ir silicio oksidų gamybai. 
Filtruojant magnio sulfato tirpalą, gaunamos nuosėdos - metalų hidroksidai (Al, Cr2, Fe, Mg, 

Mn, Ni, Si). Ši medžiaga gali būti naudojama įvairiose statybos pramonės šakose, tačiau sumažinus 
vandens kiekį joje, ji gali būti naudojama metalurgijos, chemijos pramonėje ir kitose srityse. Todėl 
gamybinėse patalpose bus įrengta papildoma technologinė įranga metalų hidroksidų džiovinimui, 
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t.y. vandens išgarinimui. Garinimas vyks džiovintuvuose, kurių viduje temperatūra apie – 450o C. 
Išgarintas vanduo bus vėsinamas, tam kad susidarytų vandens kondensatas. Šio technologinio 
proceso metu, vandens garai bus surenkami. Kondensatas grąžinamas į technologinę liniją, o 
šilumos perteklius panaudojamas techninio vandens šildymui. Šio technologinio proceso metu, 
išsiskyrę vandens garai, oras bus išvalomas. Kietosios dalelės ir dulkės nusodinamos, o per oro 
valymo įrangą  pratekėję oro srautai nukreipiami  į atmosferą.  

 
Atlikus tirpalo ir amorfinio silicio oksido (xSiO2 * yH2O) filtravimą, nuosėdos džiovinamos, o 

gautas tirpalas panaudojamas natrio sulfato gamybai. Šiame tirpale daugiausiai yra natrio sulfato. 
Išvalyta ši medžiaga yra naudojama stiklo, plovimo skysčių gamybai, tekstilės pramonėje, 
metalurgijoje.  Todėl po filtravimo tirpalas surenkamas į talpas ir atliekama natrio sulfato gamyba. 
Esant žemesnei negu 32 o C temperatūrai, kai tirpalo tankis apie 2700 kg/m3 kristalizuojasi ir susidaro 
Na2SO4 * 10H2O kristalai. Gauta kristalinė medžiaga, turinti didelį kiekį vandens gali garuoti, jungtis 
ir sudaryti vienalyčius luitus. Ši kristalinė medžiaga gali būti supakuojama į hermetines pakuotes ir 
realizuojama, tačiau didžiausią paklausą turi natrio sulfatas, kuriame nėra vandens.  

Prieš kristalizaciją, atliekamas vandens išgarinimas iš natrio sulfato tirpalo. Prieš garinimą, 
padidinama tirpalo temperatūra iki  80o C, o pašiltintas tirpalas nukreipiamas į garinimo įrenginį. 
Garinimo įrenginys veikia tokiu pačiu principu, kaip ir magnio sulfato tirpalo garinimo atveju. 
Vandens garai kondensuojami ir gražinami į technologiją, oras – išvalomas, o šiluma per 
šilumokaičius panaudojama techninio vandens šildymui. Išgarintas natrio sulfatas vėsta, todėl vyksta 
tirpalo kristalizacija. Susidarę kristalai kartu su skysčiu nukreipiami į filtravimo įrangą, o po to 
kristalai – supakuojami ir nukreipiami į sandėliavimo patalpas, o skystis – gražinamas į talpas, kuriose 
yra skystas natrio sulfatas. 

Principinė iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo schema pateikta 21 paveiksle. 
 

Skysto stiklo gamyba Metalurginių miltelių gamyba Kvarcinio smėlio gamyba Natrio sulfato gamyba

Metalų ir kitų priemaišų atskyrimas ir išgryninimas

(Fe, Al, Ni, Cr ir t.t)

Magnio sulfato gamyba

FILTRAVIMAS, PLOVIMAS

IR JOS DŽIOVINIMAS

SUSMULKINTOS SKALDOS APDIRBIMAS

 TECHNINE SIEROS RŪGŠTIMI

SMULKINIMAS

SKALDOS - MINERALINĖS UOLIENOS PERDIRBIMAS

SMULKINIMAS IKI REIKIAMOS FRAKCIJOS

 
21 pav. Principinė iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo schema 

 
Principinė natrio silikato, amorfinio ir kitų silicio oksidų, metalurginių miltelių, natrio sulfato 

technologinių linijų išdėstymo schema pirmajame pastato aukšte pateikta 22 paveiksle. 
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22 pav. Principinė natrio silikato, amorfinio ir kitų silicio oksidų, metalurginių miltelių, natrio sulfato 

technologinių linijų išdėstymo schema 
 

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 
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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. 
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, NATRIO SILIKATO, METALURGINIŲ MILTELIŲ (Fe, Al, Ni, Cr ir kt. hidroksidų) GAMYBOS LINIJA 
Amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, natrio silikato, 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, natrio silikato, 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. 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                                                                                                               39 

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, natrio silikato, 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 pavojingi junginiai (pvz., Kietas cianidas) ir 
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 

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.  

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

eksploatuojamas taip, kad būtų 
sumažinta paviršinių nuotekų 

užterštumo rizika. 
 

 Atitinka 

Teritorijoje bus įrengta paviršinio (lietaus) vandens 
surinkimo ir nuvedimo sistema. Bus vykdomas paviršinių 
nuotekų monitoringas, įgyvendinta išmetamų teršalų 
kontrolė (įrengiant reikalingus nuotekų valymo 
įrenginius), prieš paviršines nuotekas išleidžiant į aplinką 
(ar į kt. tinklų savininko tinklus). 
Bus reguliariai vykdoma paviršinių vandens surinkimo 
tinklų priežiūra.  
Bus reguliariai vykdoma veiklos kontrolė ir 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 

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 

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 reaktoriuje. 

Uždaros valymo ir skalavimo sistemos 
įrengimas. 

 Atitinka 

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. 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 
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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 
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 

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 

Reaktoriaus efektyvumo gerinimas 
  Atitinka 

Vienas iš svarbiausių parametrų, lemiančių reaktoriaus 
efektyvumą, yra maišymo kokybė. Maišymo gerinimas 
bus atliekamas derinant šias priemones:  
• sumontuojant pertvaras reaktoriuje;  
• 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 per reaktorių;  
• 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 į reaktorių efektyvumą.  
Katalizatoriaus sistemos tobulinimas bus atliekamas 
derinant šias priemones:  
• naudojant alternatyvias chemines medžiagas ir 
fizikines savybes (siekiant iš esmės pagerinti 
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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 
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. 
 

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: natrio silikatas, amorfiniai ir kiti silicio 
oksidai, metalurginiai milteliai, natrio sulfatas. 
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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 
4) Gaminant nusodintą silicio dioksidą ir silikagelį, 
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. 

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. Medžiagų tirpalų 
garinimo metu susidarę vandens garai nukreipiami į 
šilumokaitį atvėsinimui ir kondensavimui. Kondensatas 
surenkamas ir nukreipiamas į kondensatui skirtas talpas, 
o iš jų grąžinamas į technologinę liniją pakartotinam 
naudojimui. 
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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 reaktoriuje. 
Signalizacijos sistema 

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. 
Technologinio proceso metu - filtruojant medžiagų 
tirpalus, vyksta garinimas, kurio metu susidarantis 
šilumos perteklius panaudojamas 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 

anotacija p. 5.18; p. 5.20; p. 
5.21; 

Aukšto personalo švietimo ir 
nuolatinio mokymo lygio palaikymas. 

 Atitinka 

Bus siekiama, kad darbuotojai turėtų atitinkamo 
išsilavinimo laipsnį inžinerijos ir chemijos srityje, taip 
pat vykdomų operacijų pagrindų išsilavinimą. 
Bus organizuojamas nuolatinis gamyklos personalo 
mokymas darbo vietose, reguliarus veiklos vertinimas ir 
stebėjimas.  
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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 

Numatoma reguliariai mokyti personalą, kaip reaguoti į 
kritines situacijas, sveikatą ir saugą darbe bei gaminių ir 
transportavimo saugos taisykles. 

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. reakcijos kamščiai (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. 
 
Nusodinto silicio dioksido ir silikagelio produktai yra 
labai mažos rizikos ir klasifikuojami kaip nepavojingi 
žmonėms ir aplinkai. Nors nėra susirūpinimo dėl gatavų 
produktų, yra rizikos, susijusios su žaliavų, sieros 
rūgšties ir vandens stiklo tvarkymo procedūromis. 
Tačiau šios rizikos bus valdomos ir bus imtasi reikiamų 
priemonių, kad užtikrintų šių medžiagų tvarkymą.   
 

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.  
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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 būtinų procedūrų planavimas ir 
nustatymas  
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, planuojami naudoti rezervuarai nutolę per 
~0,36 km į šiaurės rytus (2 pav.). Gaisras PŪV numatomų naudoti pastatų ir rezervuarų nepasiekė. 

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. 

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

nuspręsta atsisakyti PAV programoje 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. 
 

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: 
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 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 gręžinių žemėlapiu (17 pav.) nustatyta, kad: 
 Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje yra 1 gręžinys: 

1. Monitoringo (požeminio vandens), Nr. 29225. 
 Kitas 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. 
 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 5,098 ha ir rampos, kurios plotas 0,014 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 ∙ 5,098 ∙ 1 =  29249,8 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 ∙ 0,014 ∙ 1 =  78,4 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

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

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 
pakaitimai) teritorija nepatenka į galimai teršiamų teritorijų kategoriją, todėl paviršinių nuotekų nuo 
kietų dangų valymas nenumatomas, susidarančių paviršinių nuotekų užterštumas neviršys 
minėtame įsakyme patvirtintų ribinių užterštumo dydžių. 

Bendras metinis paviršinių nuotekų kiekis: 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 29249,8 + 78,4 = 29328,2 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 
techninio 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 
techninio projekto 

metu 

2 
Paviršinės lietaus nuotekos nuo pastato 

stogo be valymo 
Išleistuvas į kanalizacijos 

tinklus 
Pramonės g. ir Audėjų g. 80,35 29328,2 
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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 
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 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. 008-012 – 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. 013 – Džiovintuvo dūmtraukis (Ø800, H=13,00 m). 
Pro dūmtraukį bus šalinami anglies monoksido ir azoto oksidų teršalai. Priimama, kad taršos 
šaltinis per metus veiks 8200 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 
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 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 6000 val.; 

 Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 016-017 – Magnio sulfato gamybos linijos 
ventiliacinės sistemos ortakiai (Ø600, H=13,00 m). Pro ortakius bus šalinami sieros rūgšties 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltiniai per metus veiks 8200 val.; 

 Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 018 – Magnio sulfato gamybos linijos ventiliacinės 
sistemos ortakis (Ø600, H=13,00 m). Pro ortakį bus šalinami sieros rūgšties 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 
teršalai. Priimama, kad taršos šaltinis per metus veiks 6000 val.; 

 Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 020-022 – Ventiliacinės sistemos ortakiai (Ø500, 
H=13,00 m). Pro ortakius bus šalinami sieros rūgšties teršalai. Priimama, kad taršos šaltiniai 
per metus veiks 8200 val.; 

 Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 023-025 – Ventiliacinės sistemos ortakiai (Ø600, 
H=13,00 m). Pro ortakius bus šalinami sieros rūgšties teršalai. Priimama, kad taršos šaltiniai 
per metus veiks 8200 val.; 
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 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 
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 
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, 
azoto rūgšties ir vandenilio peroksido teršalai. Priimama, kad taršos šaltiniai per metus veiks 
8200 val.. 
 

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai Nr. 004-005 – Dujini 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. 
 
 

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: 
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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. 

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 
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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: 
 
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 
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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. 008-012 – 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 
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; 
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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: 
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 

 
Stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 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 
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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. 
 

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

 
𝐴𝑅 = 2050000 ∙ 0,035 = 71750 𝐺𝐽/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 
  
Skaičiavimams naudojami tie patys emisijos faktoriai, kurie pateikti 5.1.1 lentelėje. 

 
Metiniai teršalų emisijos į aplinkos orą kiekiai apskaičiuojami: 
𝑀𝐶𝑂(𝑚𝑒𝑡.) = 71750 ∙ 29 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 2,08 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

𝑀𝑁𝑂𝑥(𝑚𝑒𝑡.) = 71750 ∙ 74 ∙ 10−6 ∙ (1 − 0) = 5,31 𝑡/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

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

technologinės įrangos projektuotojų pateiktas specifikacijas. 
 
Mobilūs oro taršos šaltiniai, veikiantys PŪV teritorijoje 
Numatoma, kad planuojamos ūkinės veiklos metu pastate manevruos 3 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.  

 
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. 

 
 
5.1.3 lentelė. Pradiniai transporto duomenys 

Transporto 
paskirtis 

Transporto 
priemonių 

skaičius per 
parą, vnt. 

Kuro tipas 
Kuro 

sąnaudos, 
kg/d 

Dujiniai 
autokrautuvai 

3 LPG 403,2 

 
Metinė aplinkos oro tarša skaičiuojama 
Metinė aplinkos oro tarša apskaičiuojama pagal tą pačią formulę, įvertinant metinį numatomą 

kuro sunaudojimą. Metinis kuro sunaudojimas apskaičiuotas pagal dienos kuro sąnaudas, priimant 
kad įmonė per metus dirbs 340 dienų per metus. 
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5.1.4 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 

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

 Viso: 0,023 Viso: 0,133 

 
5.1.5 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 

LPG 137,088 4823 0,66 28571 3,917 

 Viso: 0,661 Viso: 3,917 

 
Priimama, kad autokrautuvų darbo metu išsiskiriantys teršalai pasišalins pro patalpose 

įrengiamų ventiliacijos sistemų ortakius. 
 
Stacionarių oro taršos šaltinių charakteristikos pateiktos 5.1.6 lentelėje, planuojamos ūkinės 

veiklos metu tarša į aplinkos orą iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių pateikta 5.1.7 lentelėje,  
tarša iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių 5.1.8 lentelėje. 

Stacionarių oro taršos šaltinių išsidėstymas planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje pateiktas 
23 paveiksle. 
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5.1.6 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=501130 

Y=6031512 
13,0 0,5 2,85 20 0,56 8200 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš gatavos produkcijos 
sandėliavimo patalpos 

003 
X=501147 

Y=6031444 
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=501184 

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

Džiovintuvo dūmtraukis 013 
X=501181 

Y=6031482 
13,0 0,8  3,32 40 1,67 8200 

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=501270 

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

Ventiliacinės sistemos ortakis 021 
X=501273 

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

Ventiliacinės sistemos ortakis 022 
X=501277 

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

Ventiliacinės sistemos ortakis 023 
X=501281 

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

Ventiliacinės sistemos ortakis 024 
X=501286 

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

Ventiliacinės sistemos ortakis 025 
X=501285 

Y=6031513 
13,0 0,6  2,94 20 0,83 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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5.1.7 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 kodas 
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 0,01 0,33 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš gatavos 
produkcijos sandėliavimo patalpos 

003 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,01 0,33 

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 2,08 

Azoto oksidai (B) 5872 - - - - g/s 0,247 5,31 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų sandėliavimo 

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

Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 
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 sandėliavimo 
patalpos 

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

Gamybos 
cechas 

Ventiliacinės sistemos ortakis 016 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis 017 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis 018 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0013 0,03 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų malimo patalpos 

019 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,0278 0,6 

Ventiliacinės sistemos ortakis 020 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0002 0,01 

Ventiliacinės sistemos ortakis 021 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0002 0,01 

Ventiliacinės sistemos ortakis 022 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0002 0,01 

Ventiliacinės sistemos ortakis 023 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis 024 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis 025 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0007 0,02 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų maišymo įrenginių 

026 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,0278 0,82 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš 
mineralinių medžiagų maišymo įrenginių 

027 Kietosios dalelės (C) 4281 - - - - g/s 0,0278 0,82 

Sandėliavimo 
patalpos 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš cheminių 
medžiagų sandėlių 

028 

Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0003 0,01 

Vandenilio peroksidas 5494 - - - - g/s 0,0001 0,002 

Azoto rūgštis 268 - - - - g/s 0,0003 0,01 

Ventiliacinės sistemos ortakis iš cheminių 
medžiagų sandėlių 

029 

Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0003 0,01 

Vandenilio peroksidas 5494 - - - - g/s 0,0001 0,002 

Azoto rūgštis 268 - - - - g/s 0,0003 0,01 

Iš viso pagal veiklos rūšį: - Iš viso pagal veiklos rūšį: 39,784 

VISO: - VISO: 104,524 
* 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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5.1.8 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 - - - - - - - 

c) suskystintas 
naftos dujas 

- - - - - - - 

d) suslėgtas 
gamtines dujas 

- - - - - - - 

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

Traktoriai ir kt. 
mechanizmai su 
vidaus degimo 
varikliais 

3  
(dujiniai 

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

Kiti (išvardinti): - - - - - - - 
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23 pav. Stacionarių oro taršos šaltinių išsidėstymas 
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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 5.1.9 
lentelėje. 

 
5.1.9 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 

Vandenilio peroksidas 1 val. 98,5 

Azoto rūgštis 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 5.1.10 lentelėje.  
 
5.1.10 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) (5.1.11 lentelė).  

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

 
5.1.11 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 - - - 

Vandenilio peroksidas 0,02 - - - 

Azoto rūgštis 0,4 - - - 

*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 5.1.12 lentelėje. 

 
5.1.12 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 14,23 35,58 33,26 83,15 

1 val. 200 87,63 43,82 106,65 53,33 

Kietosios dalelės (KD10) 
met. 40 1,3 3,25 20,3 50,75 

24 val. 50 1,99 3,98 19,79 39,58 

Kietosios dalelės (KD2,5) met. 20 0,6 3,0 16,65 83,25 
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Specifinių aplinkos oro teršalų skaičiavimų rezultatai 
 
Specifinių aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų skaitinės reikšmės yra pateiktos 

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

Teršalo 
pavadinimas 

RV, 
mg/m3 

(0,5 val.) 

RV, 
µg/m3 

(0,5 val.) 

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

be fono su fonu 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 
Sieros rūgštis 0,3 300 0,29 0,1 0,34 0,11 

Vandenilio peroksidas 0,02 20 0,02 0,1 - - 

Azoto rūgštis 0,4 400 0,05 0,01 - - 

 
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 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. 

 
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); 
 Vandenilio peroksidas (H2O2); 
 Azoto rūgštis (HNO3). 
 
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. 
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Atsižvelgiant į tai, planuojamos ūkinės veiklos poveikis klimatui dėl išmetamų teršalų nėra 
vertinamas. 

 
7. ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS  
 
7.1 Esamos būklės aprašymas 
 

Žemės gelmės 
 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geologinių procesų ir reiškinių žemėlapiu (24 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. 
 

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

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos naudingųjų iškasenų žemėlapiu (25 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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25 pav. Artimiausių naudingųjų iškasenų teritorijų išsidėstymas (inf. šaltinis - https://www.lgt.lt) 

 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geotopų žemėlapiu (26 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.  
 

 
26 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 (27 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. 
 

 
27 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 (28 
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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28 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  
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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 
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Gyventojų skaičius. Remiantis statistiniais duomenimis Alytaus m. savivaldybėje 2020 metų 
pradžioje gyveno 49888 gyventojai (2019 m. – 50422 gyventojai), gyventojų pokytis pateiktas 29 
paveiksle. 
 
 

 
29 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 30 paveiksle. 
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30 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 31 
paveiksle. 
  



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                       85 

 
31 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 32 
paveiksle. 
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32 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 33 paveiksle. 
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33 pav. Gyventojų skaičius pagal amžių Alytaus m. savivaldybėje 2020 m. pradžioje 

 

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

  

 
34 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 35 ir 36 paveiksluose. 
 

 
35 pav. Gyventojų gimstamumas Alytaus m. savivaldybėje 

 

 
36 pav. Gyventojų gimstamumas Lietuvos Respublikoje 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                       89 

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 
37 ir 38 paveiksluose. 
 

 
37 pav. Mirusiųjų skaičius Alytaus m. savivaldybėje 
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38 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 39 paveiksle. 
 

 
39 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 40 paveiksle. 
 

 
40 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 41 ir 42 paveiksluose. 
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41 pav. Sergamumo rodiklis 1000-iui gyventojų Alytaus m. savivaldybėje 2014-2018 metais 

 

 
42 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 - 

Azoto rūgštis - 

Vandenilio peroksidas - 

 

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  

 

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, sunkiųjų 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).  

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 
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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 lygį: 
1. 2,2 kW galingumo variklis (2 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 66 dB(A); 
2. 5,5 kW galingumo variklis (138 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 vakuuminis filtras (36 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 83 dB(A); 
5. Filtro presas (30 vnt.), kurio skleidžiamas triukšmo lygis 83 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); 
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). 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                       96 

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, 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. 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. Priimama, kad veikla pastate bus vykdoma visą parą. 
Triukšmo lygį įrodantys dokumentai pateikti 6 priede; 

 Krovos darbų vieta ant pastato išorėje esančios rampos. Krovos darbams atlikti bus 
naudojami trijų rūšių krautuvai, po 3 vnt. kiekvienos rūšies. Skirtingų autokrautuvų 
modelių skleidžiamas triukšmo lygis 67, 69 ir 82 dB(A) (Triukšmo lygį įrodantys dokumentai 
pateikti 6 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 87,11 dB(A). Priimama, kad krovos darbai ant rampos 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. kiekvienos rūšies. Skirtingų autokrautuvų modelių 

skleidžiamas triukšmo lygis 67, 69 ir 82 dB(A) (Triukšmo lygį įrodantys dokumentai pateikti 

6 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 87,11 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; 

 55 sunkiosios transporto priemonės per parą, kuriomis į įmonę bus atvežamos žaliavos, 
išvežama pagaminta produkcija, atliekos. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra 
įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių, todėl sunkiosios transporto priemonės bus 
statomos ne PŪV teritorijoje, o aplinkinėje teritorijoje pagal esamą infrastruktūrą. 
Sunkiosios transporto priemonės atvyks/išvyks dienos (7-19 val.) ir vakaro (19-22 val.) 
metu. 
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Vertinama pastatų komplekso dalis įvertinta kaip tūrinis triukšmo šaltinis. Stacionarūs 
triukšmo šaltiniai įvertinti kaip taškiniai triukšmo šaltiniai. Dujinių autokrautuvų manevravimo kelias 
pastate įvertintas kaip linijinis triukšmo šaltinis. 

Triukšmo šaltinių išsidėstymas planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje pateiktas 43 paveiksle. 
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43 pav. Triukšmo šaltinių išsidėstymas PŪV teritorijoje 
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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 sunkiosios transporto priemonės į teritoriją atvyks iš Audėjų ir Sandėlių g. (44 
pav.).  

 

 
44 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) Sandėlių ir Audėjų g., prie kurio pridėtas 
autotransporto srautas, padidėsiantis dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto.  

Kadangi duomenų apie esamą eismo intensyvumą Audėjų ir Sandėlių g. nėra, duomenys 
priimti vadovaujantis literatūros šaltinio „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo 
poveikiu susijusių duomenų gavimas. Geros praktikos vadovas“ [E. Mačiūnas, I. Zurlytė, V. Uscila, 
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2007 m.]2 (toliau – Vadovas) 2.5 priemonėje pateikta informacija apie transporto srautus, kai nėra 
informacijos apie esamą eismo intensyvumą, duomenys pateikti 11.6.2 lentelėje. 
 

11.6.2 lentelė. Naudoti transporto srauto duomenys 

Kelio rūšis 
Transporto priemonių skaičius nurodytu periodu 

Gatvės 
Diena (7-19 val.) Vakaras (19-22 val.) Naktis (22-7 val.) 

Jungiamieji keliai (keliai, esantys 
tarp pagrindinių kelių) 

700 200 100 Audėjų g. 

Jungiamieji keliai (keliai, esantys 
tarp pagrindinių kelių) 

700 200 100 Sandėlių g. 

 

Duomenys apie sunkiųjų transporto priemonių procentinę dalį bendrame transporto sraute 
nagrinėjamoje gatvėje priimti vadovaujantis Vadovo 4.5 priemonėje pateikta informacija apie 
sunkvežimių procentinę dalį bendrame eismo sraute, duomenys pateikti 11.6.3 lentelėje. 

 
11.6.3 lentelė. Naudoti sunkiųjų transporto priemonių duomenys 

Kelio rūšis 
Sunkiųjų transporto priemonių kiekis nuo bendro eismo srauto 

Gatvės 
Diena (7-19 val.) Vakaras (19-22 val.) Naktis (22-7 val.) 

Jungiamieji keliai (keliai, esantys 
tarp pagrindinių kelių) 

10 % 6 % 3 % Audėjų g. 

Jungiamieji keliai (keliai, esantys 
tarp pagrindinių kelių) 

10 % 6 % 3 % Sandėlių g. 

 

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 sunkiojo autotransporto, aut./parą 
Esama situacija 

Audėjų g., Alytus 1000 85 

Sandėlių g., Alytus 1000 85 

Planuojama situacija 

Audėjų g., Alytus 1034 104 

Sandėlių g., Alytus 1064 121 

 
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 

Sandėlių g., Alytus 50 

 

 
 
 

                                                           
2 Vadovas yra parengtas remiantis Europos Komisijos darbo grupės triukšmo poveikiui įvertinti „Strateginio triukšmo kartografavimo ir su triukšmo 
poveikiu susijusių duomenų gavimo geros praktikos vadovo“ ir skirtas padėti įgaliotosioms institucijoms pradėti triukšmo kartografavimą ir pateikti 
duomenis, kaip reikalauja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 
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Autotransporto 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 artimiausio visuomeninės paskirties 
pastato, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro, esančio Pramonės g. 1B, 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 55 54 46 56 55 46 

2. Pramonės g. 1B, Alytus 54 53 45 55 54 45 
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

 
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 7 
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 artimiausio visuomeninės paskirties 
pastato, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro, esančio Pramonės g. 1B, 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. 
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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 18 17 0 

2. Pramonės g. 1B, 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   

Sklypo riba 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 
*LL 55 dB(A) 

Vakaras 
 *LL 50 dB(A) 

Naktis 
 *LL 45 dB(A) 

Šiaurinė 46-50 45-49 1-26 

Rytinė 3-46 2-45 0-9 

Pietinė 2-3 1-2 0 

Vakarinė 2-47 1-46 0-11 
*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 7 priede.  
 

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.   

 

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. 
 

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. 
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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 30 punktu, iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklai 
nustatoma normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 300 m. 

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas (toliau – PVSV), (SAZ ribos pažymėtos nuo pastato išorinių sienų ir planuojamos naudoti 
rampos) patenka 26 žemės sklypai, daugumą jų – komercinės bei pramonės ir sandėliavimo 
paskirties žemės sklypai. Į normatyvinės SAZ ribas (300 m), kai poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas nebūtų atliekamas, patenka mišrios paskirties pastatas, esantis Pramonės g. 4, Alytus, 
kuriame yra 13-a gyvenamųjų patalpų, ir visuomeninės paskirties pastatas, Alytaus kultūros ir 
komunikacijos centras, esantis  Pramonės g. 1B, Alytus ir jų aplinka. Žemės sklypai, patenkantys į 
normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, pateikti 45 paveiksle. 

 

 
45 pav. Į normatyvinę sanitarinę 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 

Normatyvinis SAZ PŪV vieta  
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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 5,238 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. 

 
12. RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  
 

Bendrosios ekstremalių įvykių prevencijos priemonės dėl PŪV metu naudojamų cheminių 
medžiagų ir cheminių mišinių gamybos, naudojimo ir saugojimo: 

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

 Veiklos metu naudojamos cheminės 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.    

 
Priešgaisrinė sauga 

 
Už gaisrinę saugą įmonėje bus atsakingas vadovas, kuris turi gaisrinės saugos pažymėjimą. 

Darbuotojai periodiškai instruktuojami gaisrinės saugos klausimais, pagal gaisrinės saugos 
instrukciją. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus laikomasi Bendrosios gaisrinės saugos taisyklių 
reikalavimų. Gaisro atveju, jo plitimas į aplinką būtų nedelsiant stabdomas, kadangi pastate bus 
įrengtos šios priešgaisrinės priemonės: A tipo (adresuojama) gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema, vidaus gaisrų gesinimo sistemos, pirminės gaisro gesinimo priemonės. Pagrindinė 
prevencinė priemonė – galiojančių priešgaisrinių normų ir taisyklių reikalavimų užtikrinimas visuose 
objekto eksploatavimo etapuose.  

Pastate bus įrengta ankstyvojo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (46 pav.). Ranka 
valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai bus įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo 
durų angos. Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio signalizatoriaus – ne didesnis kaip 30 m. 
Signalas perduodamas į saugos kompanijos pultą.  
 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     105 

 
46 pav. Numatomos ankstyvojo aptikimo sistemos 

 

Ankstyvojo aptikimo aspiracinio dūmų jutiklio privalumai: 

 Skirtingi modeliai, pritaikomi pagal patalpų dydį; 
 Stebėjimo zonos nuo atskirų nedidelių patalpų iki didelių, 5600 m2 plotą siekiančių patalpų; 

(Vienu detektoriumi galima stebėti nuo atskirų nedidelių patalpų iki didelių, 5600m² plotą 
siekiančių patalpų); 

 Lengva priežiūra, nereikalaujanti gamybos proceso stabdymo;  
 Ilgas tarnavimo laikas; >80000 val. (prie 40C˚); 
 Iki 3500 kartų jautresnis už standartinius taškinius detektorius, jautrumas reguliuojamas. 
 Gaisro židinį galima aptikti per 1-10 min. nuo gaisro pradžios, kai standartinė aptikimo 

sistema gaisro židinį gali nustatyti per 30 min. ar ilgesnį laiko tarpą; 
 Su papildomais priedais dūmų detekcija galima  sausose ir >95% drėgnose 

patalpose,  šaltuose (-30C˚) ir  karštuose patalpose (70C˚), steriliuose ir dulkėtuose 
patalpose; 

 Naudojant papildomus priedus galima detektuoti tokias dujas kaip: Vandenilis, deguonis, 
anglies monoksidas, vandenilio sulfidas, azoto monoksidas, azoto dioksidas, amoniakas, 
sieros dioksidas, silanas, vandenilio chloridas, vandenilio cianidas, chloras, Anglies 
dioksidas 0–5%, anglies dioksidas 0–1%, metanas 0–100% LEL, propanas 0–100% LEL. 

 

Ankstyvojo aptikimo linijinio temperatūrinio jutiklio privalumai: 

 Atsparus ekstremalioms klimato sąlygoms; 

 Veikia > 95% drėgnumo sąlygomis; Detektorius veikia >95% drėgnumo sąlygomis, 
detektuoti galima ir vandens ar kitokių skysčių temperatūrą; 

 Vienu detektoriumi galima stebėti nuo atskirų nedidelių patalpų iki didelių, 800 m² plotą 
siekiančių patalpų; 

 Netikrų pavojaus signalų atpažinimas, naudojant dinaminį temperatūrų stebėjimo 
algoritmą; 

 Sistema gali dirbti agresyviose, radioaktyviose, dujinėse, skystose, kietose (miltai, 
granulės, kruopos ir t.t) aplinkose; 

 Ypatingai didelis tarnavimo laikas, nes įranga: nesimagnetizuoja, nerūdija, atspari 
rūgštims, atspari vibracijoms, atspari vandeniui, atspari karščiui, atspari dulkėms; 

 Lengva priežiūra, nereikalaujanti gamybos proceso stabdymo. 
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Ankstyvojo aptikimo linijinio-adresinio temperatūros jutiklio privalumai: 

 Tikslus pavojaus vietos nustatymas; 
 Itin greitas signalo perdavimas dėl labai jautrių jutiklių; 
 Temperatūrų žemutinių ir aukštutinių ribų stebėjimas ir aliarmavimas; 
 Netikrų pavojaus signalų atpažinimas, naudojant dinaminį temperatūrų stebėjimo 

algoritmą; 
 Vienos sistemos stebėjimo galimybės iki 15Km ilgio magistralės arba iki 6200 adresinių 

temperatūros detektorių; 
 Kiekvienas detektorius programuojamas individualiai; 
 Paprastas montavimas, reikalaujantis minimalios techninės priežiūros. 
 
Bus atstatyta patalpų viduje anksčiau buvusi vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, taip pat 

apsaugos nuo žaibo sistemos. Objektas bus aprūpintas informaciniais ženklais (evakavimo (si) 
krypties, pastatų, patalpų ir įrenginių kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų). Objektas bus 
aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Pastate bus tolygiai išdėstyti milteliniai 
gesintuvai. 

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.   

 
Atsižvelgiant į atliekos rūšį bus parenkamos gaisrų gesinimo medžiagos ir priemonės: 
1. Vanduo kompaktinėmis čiurkšlėmis naudojamas kietoms degiosioms medžiagoms gesinti, 

sunkiems naftos produktams ir vandens uždangoms sudaryti, kai reikia atskirti netoli gaisro 
židinio esančius objektus. 

2. Vandens kompaktinių čiurkšlių negalima naudoti gesinant labai degius skysčius: benziną, 
žibalą, benzeną, acetoną, eterius, mineralines alyvas, medžiagas, kurios lengvesnės už 
vandenį, taip pat salietrą, kalcio karbidą, žemės šarminius metalus, magnio lydinius bei 
neišjungtus elektros įrenginius. 

3. Išpurškiant vandenį gesinamos kietos medžiagos, taip pat sunkesni už vandenį labai degūs 
ir degūs skysčiai. 

4. Vanduo su vilgikliais (0,5–2 % vilgiklio) naudojamas gesinti medžiagoms, kurios blogai 
vilgomos vandens (medvilnė, suodžiai, mediena ir kt.), naudojami vilgikliai: sulfonatas, 
sulfonoliai, putokšlis PO-1 ir kt. 

5. Vandens garai naudojami uždarose patalpose naftos produktams ir kitiems degiems 
skysčiams gesinti. Vandens garai veikia kaip inertinės dujos. Oras, kuriame yra 30 % 
vandens garų, nepalaiko degimo. 

6. Oro mechaninės putos, pagamintos iš sulfonatų, naudojamos naftos produktams ir 
kietoms degiosioms medžiagoms gesinti, o putos, pagamintos iš PO, naudojamos 
hidrofiliniams skysčiams (spiritui, acetonui ir kt.) gesinti. 

7. Suskystintas anglies dioksidas (CO2) arba angliarūgštė naudojamas gesintuvuose ir 
stacionariuose įrenginiuose. Dujinis anglies dioksidas naudojamas gaisrams uždarose 
patalpose bei neišjungtiems iš elektros tinklo įrenginiams gesinti. Anglies dioksidu 
negalima gesinti degančių metalų. 
Anglies dioksidas naudojamas lengvai užsiliepsnojantiems bei degiems skysčiams, dulkėms 
gesinti. Anglies dioksidas negadina gesinamų medžiagų. Gesinant anglies dioksidu 
uždarose patalpose reikia naudotis dujokauke arba paduoti dujas iš kitos patalpos pro 
duris ar kitą angą. 
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8. Inertinės dujos – azotas ir argonas – naudojamos kaliui ir natriui gesinti. Argonas efektyviai 
gesina skystą litį. 

9. Halonai (halogeninti angliavandeniliai, taip pat vadinami freonais arba chladonais) 
naudojami gesintuvuose, stacionariuose gesinimo įrenginiuose. Halonai efektyviai gesina 
organinių medžiagų (naftos produktų, tirpiklių) gaisrus, kur kas silpniau – vandenilį, 
amoniaką ir kt. medžiagas. Halonais negalima gesinti šarminių ir žemės šarminių metalų, 
metalo organinių junginių. Halonai priklauso ozono sluoksnį ardančioms medžiagoms, dėl 
to juos leidžiama naudoti tik tais atvejais, kai kitos gesinimo priemonės yra neefektyvios. 

10. Milteliai naudojami šarminiams ir žemės šarminiams metalams, naftos produktams, 
elektros įrenginiams, neišjungtiems iš elektros tinklo, gesinti. Milteliai gerai neutralizuoja 
liepsną, tačiau neužgesina labai įkaitusių, smilkstančių daiktų. 

11. Smėlis naudojamas nedideliems gaisrams gesinti tais atvejais, kai negalima naudoti 
vandens.  

 
Žmonių evakuacija gaisro metu 
Projektuojama įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Evakuaciniuose keliuose 

durys ne žemesnės kaip 2 m, evakavimo(si) keliai ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio 
kaip 2 m aukščio, 1 m. pločio. 

  
Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojamasi garažų, gamybos ir sandėliavimo paskirties 

patalpose, turi būti ne siauresnio durų varčios pločio kaip:  
 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių; 
 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių. 
 1,2 m – nuo 51 iki 200 žmonių. 
 1,35 m – nuo 201 ir daugiau žmonių. 
 
Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojamasi administracinės paskirties patalpose, turi būti 

ne siauresnio durų varčios pločio kaip:  
 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių; 
 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių. 
 1,2 m – nuo 51 iki 200 žmonių. 
 1,35 m – nuo 201 ir daugiau žmonių. 
 
Pastato numatomas mechaninės vėdinimo ir dūmų šalinimo sistemos.  
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, teritorijoje 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 
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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. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. patvirtinto nutarimo 
Nr. 966 „Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai“ (Žin. 2004, Nr. 130-4649, 
suvestinė redakcija nuo 2019-07-01) 2 punktu, objektuose naudojamų pavojingųjų medžiagų 
kvalifikaciniai kiekiai nustatomi pagal šiuo nutarimu patvirtintą Pavojingųjų medžiagų ir mišinių 
sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo 
pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo 1 lentelėje „Pavojingųjų medžiagų kategorijos“ arba 2 
lentelėje „Pavojingųjų medžiagų sąrašas“ nurodytus kvalifikacinius kiekius ar juos viršija. 
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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, t 

Kvalifikaciniai 
kiekiai (tonomis) 

taikant žemesniojo 
lygio reikalavimus 

Pastabos 
Pavojingumo klasė ir kategorija Pavojingumo frazė 

1 2 3 4 5 6 
Iškastinė mineralinė 
uoliena (granitas) 

- - 10000 - - 

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 
1500 - - 

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 

200 - - 

Magnio oksidas arba 
hidroksidas (Mg(OН)2) 

Neklasifikuojama Neklasifikuojama 2000 - - 

Soda (Na2CO3) Smarkus akių sudirginimas; 2 kategorija H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 100 - - 

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 
50 - - 

Azoto rūgštis 

Oksiduojantys skysčiai; 3 kategorija 
Metalų koroziją sukeliančios  medžiagos; 1 

kategorija 
Ūmus toksiškumas; 3 kategorija 
Odos ėsdinimas; 1A kategorija 

Smarkus akių pažeidimas; 1 kategorija 

H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius 
H290 Gali ėsdinti metalus. 

H331 Toksiška įkvėpus 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

H318 Smarkiai pažeidžia akis 

5 50 H2/P8 

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 
1000 - - 
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Atsižvelgiant į 12.1 lentelėje pateiktą informaciją, planuojamos ūkinės veiklos metu nebus 

laikomas toks atskiros pavojingosios medžiagos kiekis, kuris lygus kvalifikaciniam kiekiui taikant 

žemesniojo lygio reikalavimus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. patvirtinto nutarimo 

Nr. 966 „Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai“ (Žin. 2004, Nr. 130-4649, 

suvestinė redakcija nuo 2019-07-01) patvirtinto Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų 

kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms 

medžiagoms kriterijų aprašo 9.2 papunkčiu, jeigu pavojingajame objekte nėra tokio atskiros 

pavojingosios medžiagos kiekio, kuris lygus atitinkamiems kvalifikaciniams kiekiams arba juos viršija, 

norint nustatyti, ar žemesniojo lygio pavojingiesiems objektams nustatyti reikalavimai taikomi, 

naudojama taisyklė:  

 

𝑞1/𝑄Ž1 + 𝑞2/𝑄Ž2 + 𝑞3/𝑄Ž3 + 𝑞4/𝑄Ž4 + 𝑞5/𝑄Ž5 + 𝑞𝑋/𝑄Ž𝑋 ≥ 1 

 

Kur: 
𝑞𝑋 – pavojingosios medžiagos x (ar tam tikros pavojingųjų medžiagų kategorijos x), nurodytų 

1 ar 2 lentelėje, kiekis; 
𝑄Ž𝑋 – atitinkamas pavojingosios medžiagos x arba tam tikros pavojingųjų medžiagų 

kategorijos x kvalifikacinis kiekis, nurodytas 1 ar 2 lentelės trečioje skiltyje. 
 
5

50
= 0,1, 𝑡. 𝑦. < 1 

 

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. 

 

13. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS  
 

Informacija apie PŪV alternatyvų nagrinėjimą pateikta 3.1 papunktyje. 
 

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“.  
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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. 
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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, sunkiųjų 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, taip pat bus naudojami tame pačiame sklype esantys 3 
rezervuarai, 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 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. 

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); 
 Natrio silikato, amorfinio silicio oksido, natrio sulfato, metalurginių miltelių ir silicio 

oksidų gamyba (trys identiškos gamybos linijos). 



POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA  
Iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veikla, 
Pramonės g. 1, Alytus                                                                                                                                                     115 

 
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 3 dujiniai 

autokrautuvai.  
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); 
 Vandenilio peroksidas (H2O2); 
 Azoto rūgštis (HNO3). 
 
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; 
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 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.    

  

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  
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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.   
 

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. 
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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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