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 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 

Pavadinimas: UAB „Ekogiria“ 
Adresas: Troškučių g. 1D, LT-89101 Mažeikiai 
Įmonės kodas: 303174920 
Telefonas: +370 673 54517 
El. p.: vilius@ekogiria.lt 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 
ATASKAITOS RENGĖJAS 

Pavadinimas: UAB „Aplinkos vadyba“ 
Adresas: Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius 
Įmonės kodas: 300513582 
Telefonas: 8 5 204 51 39, 8 613 22747 
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt 
 
Kontaktinis asmuo: Simona Lasauskienė, mob. 8 607 800 60. 
Ataskaitą parengė: Simona Lasauskienė, Jurgita Murauskienė, Rimas Šiaulys. 
Juridinio asmens licencija Nr. VSL-358. 
Fizinio asmens visuomenės sveikatos peržiūros specialisto licencija Nr. 0263-MH/SE/PV-09. 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) pavadinimas – Panaudoto maistinio aliejaus 
surinkimo ir tvarkymo (valymo) veikla. 

Įmonės veikla, vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.), 
patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, 
bus vykdoma pagal šiuos ekonominės veiklos rūšies kodus:   

38.21 – Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas; 
38.32 – Išrūšiuotų medžiagų atgavimas. 

3.2. Planuojamas ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos 
paslaugos), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos 
medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 

PŪV paskirtis – panaudoto maistinio aliejaus atliekų tvarkymas ir valymas, gaunat išvalyto 
aliejaus atliekas arba žaliavą biodyzelino gamybai.  
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Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumai 

UAB „Ekogiria“ panaudoto maistinio aliejaus atliekų surinkimo ir tvarkymo įrenginyje 
planuojama vykdyti panaudoto maistinio aliejaus atliekų surinkimą (S1), vežimą (S2), laikymą (R13), 
atliekų būsenos ar sudėties pakeitimą, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų (R-12), 
organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimą ir (arba) atnaujinimą (įskaitant 
kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus) (R3) bei perdavimą tolesniam 
naudojimui/perdirbimui atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma priimti ir sutvarkyti 18000 t/metus nepavojingųjų 
panaudoto maistinio aliejaus atliekų. Numatomas didžiausias vienu metu leidžiamas (toliau – DVML) 
laikyti atliekų kiekis – 99,5 t. 

Planuojama, kad įmonės darbo metu į PŪV įrenginį atvyks: 
 10 vnt. sunkiasvorių transporto priemonių; 
 5 vnt.  lengvųjų automobilių. 

Visas surenkamas atliekas planuojama saugiai laikyti ir tvarkyti tam skirtose zonose. Numatytų 
atliekų laikymo zonų dangų apkrova nebus viršijama, nes, sukaupus pervežimui tinkamą kiekį, bus 
perduodamos tolimesniam naudojimui ir perdirbimui į atliekas tvarkančias įmones.  

Naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 

Pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų (mišinių) PŪV veikloje naudoti nenumatoma. 
Planuojamos naudoti papildomos medžiagos pateikiamos 3.2.1. lentelėje. Duomenys apie 
planuojamas naudoti atliekas pateikti 3.2.2 lentelėje.  

3.2.1. lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar mišinius 

Radioaktyviosios medžiagos, pavojingosios atliekos planuojamos ūkinės veiklos metu 
naudojamos nebus 

3.2.2 lentelė. Numatomos naudoti atliekos 
Atliekos Naudojimas 

Kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

apibūdinimas 
Pavojin-
gumas 

Naudojimo veiklos kodas ir 
pavadinimas 

Numatomas 
naudoti 

kiekis, t/m. 

1 2 3 4 5 6 

20 01 25 
Maistinis aliejus 

ir riebalai 
Maistinis aliejus 

ir riebalai 
Nepavo-

jinga 

R12 – Atliekų būsenos ar sudėties 
pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet 

kurią iš R1-R11 veiklų 
18000 

Eil. 
Nr. 

Žaliavos, kuro 
rūšies arba 
medžiagos 

pavadinimas 

Planuojamas 
naudoti kiekis, 
matavimo vnt. 
(t, m3 ar kt. per 

metus) 

Pavojingumo klasė ir kategorija 

Kiekis, vienu metu saugomas 
vietoje (t, m3 ar kt. per metus), 

saugojimo būdas (atvira aikštelė ar 
talpyklos, uždarytos talpyklos ar 

uždengta aikštelė ir pan.) 

1. 
Dyzelinis kuras 
(krautuvams) 1 t 

Degieji skysčiai; 3  pavojaus kategorija.  Plaučių 
pakenkimas  prarijus; 1  pavojaus kategorija. 

Odos dirginimas; 2  pavojaus kategorija. Ūmus 
toksiškumas (įkvėpus); 4  pavojaus kategorija. 
Kancerogeniškumas; 2  pavojaus kategorija.  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 

kartotinis poveikis, 2 pavojaus kategorija.  
Pavojus vandens aplinkai, 2 lėtinio pavojaus 

kategorija. 

Vietoje nesaugoma 
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Atliekos Naudojimas 

Kodas pagal 
atliekų 
sąrašą 

Pavadinimas 
Patikslintas 

apibūdinimas 
Pavojin-
gumas 

Naudojimo veiklos kodas ir 
pavadinimas 

Numatomas 
naudoti 

kiekis, t/m. 
R3 – Organinių medžiagų, nenaudojamų 

kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir 

kitus biologinio pakeitimo procesus) 
 

Planuojamos ūkinės veiklos metu iš gamtos išteklių bus naudojamas tik vanduo. Kiti žemės, 
dirvožemio, biologinės įvairovės ir kt. gamtos ištekliai nebus naudojami.  

Geriamasis vanduo darbuotojų buities reikmėms bus tiekiamas centralizuotai. Vandenį tieks 
UAB „Mažeikių vandenys“. UAB „Ekogiria“ numatomas geriamosios kokybės vandens poreikis - 0,5 
m3/s, 125 m3/metus. Panaudoto maistinio aliejaus laikymo tarai plauti bus užsakoma plovimo 
paslauga, kuri PŪV teritorijoje nebus vykdoma, technologiniuose procesuose vanduo nebus 
naudojamas. Sunaudoto vandens kiekis bus apskaitomas pagal el. skaitiklio parodymus. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų tvarkymo veikloje, elektrinių ir šilumos įrenginių 
veikimui bus naudojama elektra. Taip pat elektros energija įmonėje bus naudojama ir 
administracinėse patalpose (apšvietimui, elektros ir šildymo prietaisų darbui). Sunaudotas elektros 
energijos kiekis bus apskaitomas pagal el. skaitiklį. Numatomas PŪV elektros poreikis – 6 
MWh/metus. 

Dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei paviršinių nuotekų tvarkymo UAB „Ekogiria“ yra 
sudariusi sutartis su UAB „Mažeikių vandenys“. Elektros tiekimą užtikrins UAB „Ignitis“, su kuria UAB 
„Ekogiria“ taip pat yra pasirašiusi paslaugų teikimo sutartį.  

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

Planuojama ūkinė veikla – panaudoto maistinio aliejaus atliekų surinkimas ir tvarkymas 
(valymas), susidariusių nepavojingų atliekų laikymas iki jų perdavimo atliekų tvarkymo teisę 
turinčioms įmonėms (toliau – PŪV) bus vykdoma 278,5 m2 ploto pastato (Unikalus Nr. 6197-3020-
5027) uždarose patalpose ir asfaltuotos aikštelės dalyje, adresu Troškučių g. 1D, Mažeikių sen., 
Mažeikiai. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.  

Prieš pradedant ūkinę veiklą statybų ir griovimo darbai nebus vykdomi. Naujų infrastruktūros 
įrenginių statyti nenumatoma. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarose pastato patalpose, su 
kieta vandeniui nelaidžia betono danga bei asfaltuotos aikštelės dalyje lauke. Patalpose numatoma 
sumontuoti reikalingą įrangą. Iki planuojamos ūkinės veiklos teritorijos yra įrengtas privažiavimo 
kelias, nutiesti elektros tinklai.  

Objekte bus tvarkomos panaudoto maistinio aliejaus atliekos. PŪV metu susidariusios atliekos 
bus perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams, o pagamintas produktas – biodyzelino 
gamintojams. Planuojami naudoti įrenginiai pateikti 3.2.1. lentelėje. 

3.2.1. lentelė. Atliekų tvarkymo metu planuojami naudoti įrenginiai 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Kiekis, 

vnt. 
Panaudojimas 

1. Filtravimo vonia, 3 m3,  1 vnt. Panaudoto maistinio aliejaus filtravimui pro 4-5 mm sietus 
2. Filtravimo vonia, 7 m3 1 vnt. Panaudoto maistinio aliejaus filtravimui pro 1-2 mm sietus 
3. Siurblinė 1 vnt. Išvalyto aliejaus perpumpavimui 
4. Automobilinės svarstyklės 1 vnt. Priimamų ir išvežamų atliekų svėrimui 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas 

Kiekis, 
vnt. Panaudojimas 

5. Svarstyklės 1 vnt. Išvežamų atliekų svėrimui  

Technologinio proceso aprašymas 

Panaudoto maistinio aliejaus atliekų tvarkymo procesas susideda iš šių etapų: 

 

 
Atliekų surinkimas ir pristatymas 

Panaudoto maistinio aliejaus atliekos bus surenkamos iš klientų (kavinių, parduotuvių, maisto 
pramonės įmonių) 30 l ir 60 l uždarose sandariose talpose apvažiavimo būdu ir pristatomos į įmonės 
teritoriją. 

 
Atliekų svėrimas 

Pristačius atliekas į PŪV teritoriją, atliekų svoris bus nustatomas sertifikuotomis svarstyklėmis. 
„Karl Fisher“ metodu, su specialiu tam skirtu įrenginiu, bus nustatomas vandens kiekis atliekose. 
Toliau atliekos bus iškraunamos atliekų priėmimo zonoje ir laikomos joje iki perkėlimo į sandėlį, kur 
jos bus tvarkomos. 

 
Atliekų filtravimas 

Perkeltos į sandėlį aliejaus atliekos bus per viršų supilamos į sandarų konteinerį-filtravimo 
vonią, kurioje sumontuotas stambus 4-5 milimetro tankumo  metalinis sietas. Atliekų tvarkymo linijos 
(filtravimo vonių) įrengimo vieta pavaizduota Reglamento 1-ame priede pateiktoje atliekų tvarkymo 
įrenginių ir atliekų laikymo zonų išdėstymo teritorijoje schemoje. Iš šio konteinerio savitakos principu 
aliejus perbėgs į kitą konteinerį, kuriame bus sumontuotas 1-2 milimetro tankumo sietas. Talpų 
dangčiai bus atidaryti tik kol bus perpilamas aliejus, o perpylus iš karto bus sandariai uždaromi. Po 
filtravimo susidariusios atliekos (trupinių ir riebalų atliekos 19 12 12) rankiniu būdu atskiriamos ir 
perkraunamos/perpilamos į sandarius 1000 l talpos IBC konteinerius lauke, kur laikomos ir vėliau 
perduodamos tvarkymui į tokias atliekas tvarkančias ir Atliekų tvarkytojų valstybės registre 
registruotas atliekų tvarkymo įmones.   
 
Atliekų homogenizacija 

Atskyrus nuo aliejaus atliekų filtravimo metu susidariusias trupinius ir kitas kietąsias priemaišas, 
bus vykdomas homogenizacijos procesas – aliejaus mišinio suvienodinimas, t.y. homogenizacijos 
procese susimaišys skirtingos sudėties panaudotas maistinis aliejus. 
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Atliekų sedimentacija 
Po atliekų homogenizacijos toliau bus atliekamas sedimentacijos procesas. Jo metu vyks 

natūralus mišinio sluoksniavimasis, bus nusodinamas vanduo, riebalai ir likusios neišfiltruotos 
kietosios dalelės. Po sedimentacijos proceso susidaręs vandens/riebalų/alyvos (19 08 09) mišinys bus 
nudrenuojamas ir laikomas 1000 l talpos IBC konteineriuose jiems skirtoje vietoje ir vėliau 
perduodamas tvarkymui į tokias atliekas tvarkančias ir Valstybės atliekų tvarkytojų registre 
registruotas atliekų tvarkymo įmones. 

 
Kokybės nustatymas   

Praėjus filtravimo, homogenizacijos, sedimentacijos procesus, atliekami apdorotų maistinio 
aliejaus atliekų kokybinių parametrų tyrimai. Išvalyto aliejaus atliekos yra perpilamos į 1000 l talpos 
IBC konteinerį ir iš jo paimamas medžiagos mėginys, kuris toliau tiriamas gamybinėse patalpose 
esančioje laboratorijoje tam skirtais įrenginiais ir metodais. Čia tiriami šie išvalyto maistinio aliejaus 
parametrai – rūgštingumas, priemaišų ir vandens kiekis. 

UAB “Ekogiria” nuo 2021 m. yra sertifikuota Tarptautinės tvarumo ir anglies dioksido 
sertifikavimo sistemos ISCC pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (toliau – RED), kaip tvarios 
biomasės naudoto kepimo aliejaus (used cooking oil) prekybos vieta. Gavusi taršos leidimą įmonė įgis 
sertifikatą, kaip tvarios biomasės naudoto kepimo aliejaus surinkimo ir tvarkymo vieta.  

Vadovaujantis sertifikatu, iš maistinio aliejaus ir riebalų atliekų (atliekos kodas 20 01 25) 
pagaminamas produktas – UCO biomasė traktuojama žaliava biodyzelino gamybaiVienu metu 
panaudoto maistinio aliejaus surinkimo ir tvarkymo (valymo) įrenginyje bus laikoma ne daugiau nei 
99,5 t atliekų.  

Ištyrus nuo priemaišų išvalytas ir homogenizacijos bei sedimentacijos procesus praėjusias 
panaudoto aliejaus atliekas ir nustačius, kad apdorota žaliava atitinka UCO kokybinius parametrus 
(rūgštingumas - maks. 5 %., priemaišos - maks. 1 %, vandens kiekis - maks. 1 %), ji bus laikoma 
produktu – UCO biomase, tuomet vamzdynais bus perpumpuojama į vieną 73 m3 talpos cisterną 
ir/arba į 1000 litrų talpos IBC konteinerius, laikoma jai skirtoje sandėliavimo zonoje ir vėliau 
parduodama biodyzelino gamintojams kaip produktas. Produkto pardavimo atveju, pirkėjas traktuoja 
paduodamą tvarią UCO biomasę – žaliavą biokuro gamybai, kaip UCO produktą, t. y. atgautą UCO 
pagal R kodo leidimą (recovered UCO under R code license), nes jis atitinka kokybinius reikalavimus 
pagal ISCC sertifikavimo sistemą.  

 Patikrinus gautos žaliavos kokybę ir nustačius, kad ji neatitinka kokybinių parametrų – ji bus 
pakartotinai grąžinama į filtravimo procesą. Ši procedūra gali būti kartojama iki trijų kartų. Jei ir po 
to išvalytos atliekos neatitiks kokybinių reikalavimų, jos bus laikomos apdorotomis maistinio aliejaus 
ir riebalų atliekomis ir bus perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams, pvz., biodyzelino gamintojams 
kaip atlieka. 

Vienu metu panaudoto maistinio aliejaus surinkimo ir tvarkymo (valymo) įrenginyje bus 
laikoma ne daugiau nei 99,5 t atliekų, įskaitant priimtas tvarkyti ir atliekų tvarkymo metu susidariusias 
atliekas. Planuojama, kad iš 18000 t/metus planuojamo sutvarkyti panaudoto maistinio aliejaus 
atliekų kiekio ~17243 t/metus bus sertifikuota, kaip produktas, o ~757 t gali neatitikti nustatytų 
parametrų ir toliau bus perduodama tvarkyti kaip atlieka (įskaitant atliekų tvarkymo metu 
susidariusias trupinių ir riebalų, bei vandens/riebalų mišinio atliekas) įmonėms, registruotoms Atliekų 
tvarkytojų valstybės registre. Pagamintas produktas bus laikomas teritorijoje kaip įmanoma 
trumpesnį laiką (~ iki 2 dienų) 73 m3 talpos cisternoje arba 1000 l IBC konteineriuose tam skirtose 
zonose ir parduodamas biodyzelino gamintojams. Numatomas didžiausias vienu metu teritorijoje 
laikomas produkcijos kiekis - 144 t. 
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Panaudoto maistinio aliejaus atliekų tvarkymo veiklos:  
 S1 – surinkimas; 
 S2 – vežimas; 
 R3 – Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

(įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); 
 R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; 
 R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu skirtingos atliekos bus laikomos pagal rūšis IBC 
konteineriuose, statinėse ar cisternoje. Visos į įrenginį priimamos ir atliekų tvarkymo metu 
susidariusios atliekos laikomos specialiose joms skirtose zonose ir talpose: 
 Panaudoto maistinio aliejaus atliekos (20 01 25) gali būti laikomos 30 l ir 60 l statinėse, 1000 l IBC 

konteineriuose. 
 Atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir 

riebalų (19 08 09) ir  po maistinio aliejaus ir riebalų filtravimo likusios trupinių ir riebalų atliekos 
(19 12 12)  laikomos 1000 l IBC konteineriuose. 

 Pagamintas produktas laikomas 1000 l IBC konteineriuose ir 73 m3 cisternoje. 

Sutvarkytos atliekos perduodamos jas tvarkančioms įmonėms arba pagamintos produkcijos 
atveju - biodyzelino gamintojams. 

Darbo režimas 

UAB „Ekogiria“ panaudoto maistinio aliejaus surinkimo ir tvarkymo (valymo) įrenginys dirbs 
viena pamaina, nuo 600 val. iki 1800 val., 5 dienas per savaitę. Darbo dienų skaičius metuose - 251. 
Planuojamas darbuotojų skaičius – 6.  

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė 

3.4.1 lentelė. Veiklos vykdymo terminai, eiliškumas 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas 2022 m. IV ketv. 

2. Taršos leidimo gavimas 2022 m. IV ketv. 

3.  Eksploatacijos pradžia 2022 m. IV ketv. 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių 
statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės 
veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatos vertinimas atliekamas pirmojo etapo, t.y. sanitarinės apsaugos 
zonos nustatymo, metu, kaip atskiras dokumentas.   
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3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas 
neprivalomas, kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti 
arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 

Alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta. Planuojamos ūkinės veiklos vietos 
pasirinkimą lėmė tai, kad nagrinėjama teritorija yra lengvai pasiekiama, sklype yra reikalingas tokiai 
veiklai pastatas ir inžinerinė infrastruktūra. Žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti PŪV, 
pagrindinė naudojimo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų 
ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius 
vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves; teritorijos, kurioje planuojama 
ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis, esamos ir 
suplanuotos gretimybės, teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba 
aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar 
kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, 
informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, 
kita svarbi informacija 

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Troškučių g. 1D, Mažeikių sen., Mažeikių m., Mažeikių r. 
sav. Nagrinėjama teritorija yra Mažeikių mieste, Mažeikių seniūnijoje. Remiantis Mažeikių rajono 
savivaldybės teikiama informacija, 2021 metais Mažeikiuose gyveno 33101 gyventojas. 

Remiantis Mažeikių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 
„Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ patvirtinto bendrojo plano 
koregavimo urbanistikos sprendinių brėžiniu, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į esamų 
pramoninės paskirties teritorijų funkcinę zoną, todėl planuojama ūkinė veikla neprieštarauja 
Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo urbanistiniams sprendiniams. Artimiausios 
aplink PŪV vietą esančios teritorijos priskiriamos tai pačiai funkcinei zonai.   

Remiantis teritorijų planavimo dokumentų registru (www.tpdr.lt), PŪV vietoje ir artimose jos 
gretimybėse nėra suplanuotų naujų gyvenamųjų teritorijų. Artimiausia suplanuota gyvenamoji 
teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi 1,3 km į šiaurės vakarus ir yra numatyta 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai. 

PŪV teritorijoje paviršinių vandens telkinių nėra, teritorija nesiriboja su paviršinio vandens 
telkiniais ir nepatenka į paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas. 
Artimiausias paviršinio vandens telkinys – Kalnėnų II tvenkinys (30050231), nuo PŪV vietos nutolęs 
apie 1,4 km atstumu į pietryčius. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis 
žemėlapiu nustatyta, kad PŪV teritorijoje požeminio vandens vandenviečių nėra, PŪV vieta 
nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas ir juostas. Artimiausia geriamojo gėlo požeminio vandens 
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ vandenvietė (Nr. 5357) nuo PŪV vietos nutolusi 290 m į vakarus. 

Žemės sklypą, kuriame numatoma vykdyti ūkinę veiklą, iš visų pusių supa kitos paskirties žemė, 
kurios naudojimo būdai - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų 
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teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Artimiausias gyvenamasis namas, 
esantis adresu Troškučių g. 20, Troškučių k., Mažeikių r. sav., nuo PŪV vietos nutolęs ~430 m į 
vakarus. Kiti artimiausi gyvenamieji pastatai nuo PŪV vietos nutolę 600 m ir didesniu atstumu. 

PŪV gretimybėse įsikūrę daug įvairias veiklas vykdančių ūkio subjektų. Artimiausi jų veikia 
gretimuose pastatuose sklype, kurio dalis nuosavybės teise priklauso UAB „Ekogiria“, 25-70 m 
atstumu nuo PŪV vietos: UAB „Feronsa“, superkanti ir prekiaujanti metalais, UAB „Sigerta“, 
gaminanti metalo gaminius ir konstrukcijas ir UAB „Betono centras“ Mažeikių padalinys, gaminanti 
betoną ir kt. statybines medžiagas ir mišinius. Kitos, gretimuose sklypuose veikiančios įmonės 
nutolusios nuo PŪV teritorijos 65 m ir didesniu atstumu: UAB „Mažeikių mėsinė“, vykdanti mėsos 
produktų gamybą, UAB „Betono centras“ Mažeikių padalinys, gaminanti betoną ir kt. statybines 
medžiagas ir mišinius, UAB „ITTC“, teikianti pastolių montavimo/demontavimo, izoliacijos ir 
futeruotės paslaugas, UAB „Strėlė logistics“, teikianti kranų nuomos ir negabaritinių krovinių 
pervežimo paslaugas. Visų išvardintų įmonių veiklos yra vykdomos kituose, nei PŪV pastatuose, jų 
veiklos teritorijos nesikerta, technologiniai procesai ir veiklų metu susidarančios atliekos tarpusavyje 
nesimaišo. PŪV su išvardintomis kitų įmonių vykdomomis veiklomis nesusijusi ir joms įtakos nedaro. 

PŪV teritorija nesiriboja ir nekerta valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų, 
gamtos draustinių ar jų apsaugos zonų ar juostų. Artimiausios saugomos teritorijos – paukščių 
apsaugai svarbi teritorija – Ventos upės slėnis ir buveinių apsaugai svarbi teritorija - Ventos vidurupis, 
nuo PŪV vietos nutolusios atitinkamai apie 1,7 km ir 1,8 km į pietus. 

PŪV nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes planuojama ūkinė veikla bus 
vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma gamybinio ar komercinio pobūdžio veikla. Vyraujanti 
aplinkinių statinių paskirtis – gamybos, pramonės, sandėliavimo, kita.  

Tankiau apgyvendinta teritorija prasideda už ~650 m į pietryčius – Kalnėnų gyvenamasis 
rajonas. Visuomeninės paskirties pastatų, rekreacinių, kurortinių teritorijų artimoje planuojamos 
ūkinės veiklos aplinkoje nėra. Artimiausia PŪV vietai rekreacinė teritorija – miško parkas – nutolusi 
320 m į šiaurę nuo PŪV vietos. 

Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, neturi istorinės – kultūrinės vertės. Kultūros paveldo 
vertybių ar archeologinių paminklų žemės sklype nėra. 

Informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą 

Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-
19, Nr. 9862) 3 priedo 2 lentelės 7 punktu (Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiai 
(statiniai)), PŪV nustatoma 100 m sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). 

Į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
teritorijoje esančių gamybinių pastatų ir taršos šaltinių) patenka 10 žemės sklypų, įskaitant ir PŪV 
sklypą. Visų jų tikslinė naudojimo paskirtis - kita, o naudojimo būdai - pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 
įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos 
sanitarinės apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės 
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas 
ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti 
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sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. 

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
planuojamą ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotą skleidžiamą triukšmo lygį. Rekomenduojamos 
SAZ plotas yra 0,3807 ha, t.y. rekomenduojama SAZ apima visą PŪV vykdyti numatytą teritoriją. Į 
rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties 
pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo 
paskirtis, naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko kopija) 

PŪV veikla bus vykdoma žemės sklypo (Unikalus Nr. 6130-0024-0031), kurio kadastrinis Nr. 
6130/0024:31, plotas - 5,6531 ha, dalyje, kurios plotas 0,3807 ha. Žemės sklypo (daikto) pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos ir  pramonės 
ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo dalis, kurioje numatoma vykdyti planuojamą ūkine 
veiklą, nuosavybės teise pagal Valstybinės žemės prikimo pardavimo sutartį priklauso UAB „Ekogiria“.  

Veiklą numatoma vykdyti esamame kitos paskirties pastate-kompresorinėje, kurio bendrasis 
plotas 278,5 m2 ir kuris nuosavybės teise, pagal pastato pirkimo-pardavimo sutartį priklauso UAB 
„Ekogiria“. Administracijai numatytas naujas, baigtas statyti ir šiuo metu registruojamas 
administracinės paskirties pastatas.  

Žemės sklypui (Unikalus Nr. 6130-0024-0031) nustatytos specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos:  

 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 
(III skyrius, 10 skirsnis) (plotas 0,286 ha); 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 4 skirsnis) (plotas 0,08 ha). 

4.3. Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 
surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, 
susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

Vandens tiekimas 

Vanduo planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojamas tik darbuotojų buities reikmėms ir 
bus tiekiamas iš UAB „Mažeikių vandenys“ vandentiekio tinklų. Numatomas vandens suvartojimas – 
0,5 m3/d., 125 m3/metus. Suvartoto vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens skaitiklių 
parodymus. Lauko ir vidaus gaisrams gesinti bus naudojamas vanduo iš artimiausio vandens telkinio 
ar hidranto, todėl atskiras gaisrų gesinimui suvartojamo vandens kiekis nenumatomas. 

Energijos tiekimas 

PŪV metu įrenginių darbui ir administracinių bei gamybinių patalpų bei teritorijos apšvietimui 
bus naudojama elektros energija. Elektros energijos tiekėjas – UAB „Ignitis“. Administracinių patalpų 
šildymui bus naudojami elektriniai radiatoriai, kurie taip pat naudos elektros energiją. Planuojamas 
metinis elektros energijos suvartojimas – 6 MWh.  
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Nuotekų surinkimas 

PŪV metu planuojama, kad susidarys buitinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos. Gamybinių 
nuotekų susidarymas neplanuojamas, nes vanduo technologiniuose procesuose nebus naudojamas. 

 
Buitinės nuotekos 
Numatomas buitinių nuotekų susidarymas - 0,5 m3/d, 125 m3/metus. Susidariusios buitinės 

nuotekos esamais buitinių nuotekų tinklais pateks į UAB “Ekogiria” priklausančius “August ir Ko” AT-
6 tipo, 0,6 m3/d našumo biologinius nuotekų valymo įrenginius. Išvalytos buitinės nuotekos, kartu su 
paviršinėmis nuotekomis, bus išleidžiamos į UAB „Mažeikių vandenys“ eksploatuojamus paviršinių 
nuotekų tinklus. Išleidžiamų buitinių nuotekų užterštumas neviršys geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sutartyje  su UAB „Mažeikių vandenys“ nustatytų normatyvų: 

Buitinių nuotekų apskaita bus vykdoma pagal suvartoto vandens skaitiklio parodymus. 
 
Paviršinės nuotekos 
Lietaus nuotekos numatomos surinkti nuo pastatų stogų (0,044 ha) ir asfaltuotos teritorijos 

dalies, įskaitant talpyklų parką (0,227 ha). Maistinio aliejaus atliekų tvarkymo ir sandėliavimo veikla 
bus vykdoma kitos paskirties pastato patalpose ir uždaruose konteineriuose bei cisternose lauke. 
Atliekų patekimas į aplinką negalimas, nes aliejus į cisternas ir konteinerius bus perpumpuojamas 
sandarių vamzdynų pagalba. 

Paviršinės nuotekos, surinktos nuo planuojamos ūkinės veiklos pastatų stogų ir teritorijos, 
kartu su išvalytomis buitinėmis nuotekomis, pateks į „Oleopass P“ 30 l/s našumo naftos gaudyklę, o 
po naftos gaudyklės - į UAB „Mažeikių vandenys“ lietaus nuotekų tinklus. Aliejaus talpyklų parke 
įrengtas apsauginis baseinas ir bus įgyvendinta techninė galimybė uždaryti naftos gaudyklę greičiau 
nei per 10 min. 

Kadangi po valymo paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Mažeikių vandenys“ 
eksploatuojamus lietaus nuotekų tinklus, jos neviršys UAB „Ekogiria“ su UAB „Mažeikių vandenys“ 
sudarytoje paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartyje nurodytų normatyvų. 

Visa teritorijoje esanti buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūra eksploatuojama ir 
prižiūrima UAB „Mažeikių vandenys“. UAB „Ekogiria“ eksploatuos tik buitinių ir paviršinių nuotekų 
valymo įrenginius. Nuotekų užterštumas nustatytu grafiku bus kontroliuojamas imant mėginius. Už 
mėginių ėmimą ir nuotekų užterštumo kontrolę pagal nuotekų tvarkymo sutartis atsakingas nuotekų 
tvarkytojas – UAB „Mažeikių vandenys“. 

Paviršinių nuotekų apskaita bus vykdoma skaičiavimo būdu pagal paviršiaus, nuo kurio 
nuotekos surenkamos, plotą ir vidutinį metinį kritulių kiekį. 

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 
patvirtinimo“, reikalavimais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo objektui aplinkos 
monitoringo vykdymas neprivalomas. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Planuojamos ūkinės veiklos metu preliminarūs susidarysiantys atliekų kiekiai pateikti  
 
4.3.1 lentelėje. Tvarkomų ir susidarančių atliekų apskaita bei ataskaitų teikimas atsakingai 

institucijai bus vykdomi vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje 
(GPAIS)  vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-
367 (Žin. 2011, Nr. 57-2720 ir vėlesni pakeitimai) patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. 
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4.3.1 lentelė. Atliekų susidarymas 

Atliekos 

Pavadinimas 
Didžiausias vienu 
metu numatomas 

laikyti atliekų kiekis, t 

Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Pavojingumas Būsena 

Atliekų tvarkymo įrenginyje apdorojamos ir laikomos atliekos 
Maistinis aliejus ir riebalai 99,5 20 01 25 Nepavojinga Skysta 

Atliekų apdorojimo veiklos metu susidarančios atliekos 
Maistinis aliejus ir riebalai 95,5* 20 01 25 Nepavojinga Skysta 
Kitos mechaninio atliekų 

apdorojimo atliekos (įskaitant 
medžiagų mišinius), nenurodytos 

19 12 11 

2,5* 19 12 02 Nepavojinga Kieta 

Atskyrus alyvą/vandenį gautas 
riebalų ir alyvos mišinys, kuriame 
yra tik maistinio aliejaus ir riebalų 

1,5* 19 12 03 Nepavojinga Skysta 

Viso: 99,5 
Ne atliekų tvarkymo metu įmonėje susidarančios atliekos 

mišrios komunalinės atliekos 0,1 20 03 01 Nepavojinga Kieta 

absorbentai, filtrų medžiagos, 
pašluostės ir apsauginiai 

drabužiai, nenurodyti 15 02 02 
0,036 15 02 03 Nepavojinga Kieta 

miesto buitinių nuotekų valymo 
dumblas 

0,03 19 08 05 Nepavojinga Skysta 

naftos produktų/vandens 
separatorių dumblas 0,2 13 05 02* Pavojinga Skysta 

*Pastaba: didžiausias bendras vienu metu numatomas laikyti tvarkomų ir tvarkymo metu susidariusių atliekų 
kiekis neviršys 99,5 t. 

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys nepavojingosios atliekos ir pavojingosios atliekos 

(ne atliekų tvarkymo metu). Nepavojingosios atliekos bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip vienerius 
metus, o pavojingosios - ne ilgiau kaip 6 mėnesius ir perduodamos atliekų tvarkytojams pagal iš 
anksto sudarytas sutartis, radioaktyviosios atliekos nesusidarys. 

Papildomai, ne atliekų tvarkymo metu, susidarysiančios atliekos – tai komunalinės atliekos, 
panaudoti sorbentai ir nuotekų valymo įrenginių dumblas. Ne atliekų tvarkymo metu susidarančios 
atliekos bus laikomos joms skirtuose konteineriuose arba įrenginiuose, kuriose jos susidarys. 

Visos į įrenginį priimamos ir atliekų tvarkymo metu susidariusios nepavojingosios atliekos bus 
laikomos specialiose joms skirtose zonose ir talpose: 30 l ir 60 l statinėse ir  1000 l IBC konteineriuose, 
o pagaminta produkcija -  1000 l IBC konteineriuose  ir 73 m3 cisternoje.  

Į PŪV teritoriją privažiavimas numatomas iš asfaltuotos Troškučių gatvės. Planuojama, kad 
daugiausiai per parą į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją atvyks ir išvyks 5 lengvosios transporto 
priemonės ir 10 sunkiasvorių transporto priemonių. 
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4.4. Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink 
planuojamą ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų 
pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, 
pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos 
požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype 
vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų) 

Aplink PŪV teritoriją esančių sklypų tikslinė naudojimo paskirtis - kita, o naudojimo būdai - 
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo 
ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Artimiausias gyvenamasis namas, esantis adresu Troškučių 
g. 20, Troškučių k., Mažeikių r. sav. nuo PŪV vietos nutolęs ~430 m į vakarus. Kiti artimiausi 
gyvenamieji namai nuo PŪV vietos nutolę 600 m ir didesniu atstumu.  

PŪV teritorijoje visuomeninės paskirties pastatų nėra. Artimiausias visuomeninės paskirties 
objektas - „Tiggolino“ laisvalaikio ir pramogų parkas, įsikūręs adresu Montuotojų g. 1, Mažeikiai ir 
nuo PŪV vietos nutolęs apie 0,47 km į pietvakarius.  

PŪV gretimybėse įsikūrę daug įvairias veiklas vykdančių ūkio subjektų. Artimiausi jų veikia 
gretimuose pastatuose sklype, kurio dalis nuosavybės teise priklauso UAB „Ekogiria“, 25-70 m 
atstumu nuo PŪV vietos: UAB „Feronsa“, superkanti ir prekiaujanti metalais, UAB „Sigerta“, 
gaminanti metalo gaminius ir konstrukcijas ir UAB „Betono centras“ Mažeikių padalinys, gaminanti 
betoną ir kt. statybines medžiagas ir mišinius. Kitos, gretimuose sklypuose veikiančios įmonės 
nutolusios nuo PŪV teritorijos 65 m ir didesniu atstumu: UAB „Mažeikių mėsinė“, vykdanti mėsos 
produktų gamybą, UAB „Betono centras“ Mažeikių padalinys, gaminanti betoną ir kt. statybines 
medžiagas ir mišinius, UAB „ITTC“, teikianti pastolių montavimo/demontavimo, izoliacijos ir 
futeruotės paslaugas, UAB „Strėlė logistics“, teikianti kranų nuomos ir negabaritinių krovinių 
pervežimo paslaugas. Visų išvardintų įmonių veiklos yra vykdomos kituose, nei PŪV pastatuose, jų 
veiklos teritorijos nesikerta, technologiniai procesai ir veiklų metu susidarančios atliekos tarpusavyje 
nesimaišo. PŪV su išvardintomis kitų įmonių vykdomomis veiklomis nesusijusi ir joms įtakos nedaro.  

Žemės sklypas, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, neturi istorinės – kultūrinės vertės. Kultūros 
paveldo vertybių ar archeologinių paminklų žemės sklype nėra.   

PŪV teritorija nesiriboja ir nekerta valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų, 
gamtos draustinių ar jų apsaugos zonų ar juostų. Artimiausios saugomos teritorijos – paukščių 
apsaugai svarbi teritorija – Ventos upės slėnis ir buveinių apsaugai svarbi teritorija - Ventos vidurupis, 
nuo PŪV vietos nutolusios atitinkamai apie 1,7 km ir 1,8 km į pietus. 

Artimiausia PŪV vietai rekreacinė teritorija – miško parkas – nutolusi 320 m į šiaurę nuo PŪV 
vietos. 

PŪV neprieštarauja Mažeikių rajono teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniams, nes 
PŪV teritorija patenka į esamų pramoninės paskirties teritorijų funkcinę zoną, kurioje dominuoja 
gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, 
paslaugų ir kita infrastruktūra. Artimiausios aplink PŪV vietą esančios teritorijos priskiriamos tai 
pačiai funkcinei zonai.   
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 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 
SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS 
APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS   

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

Planuojamos ūkinės veiklos metu iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą teršalai nebus 
išmetami. Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas tik vietinis bendras aplinkos oro taršos 
padidėjimas dėl iš mobiliųjų oro taršos šaltinių (sunkiasvorių ir lengvųjų transporto priemonių) 
išmetamų teršalų. Iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskirs teršalai – anglies monoksidas (CO), 
azoto oksidai (NOx), kietosios dalelės (KD) ir angliavandeniliai (LOJ).  

Dėl į objektą atvyksiančio autotransporto, į aplinkos orą išsiskirs nedideli oro teršalų kiekiai 
(bendras metinis oro teršalų kiekis 0,0057 t/m). Vertinant šiuos teršalų kiekius ir lyginant juos su 
kitomis veiklomis, iš kurių išmetami daug didesni oro teršalų kiekiai, daroma išvada, kad bendras 
aplinkos oro taršos padidėjimas dėl atvykstančio transporto planuojamos ūkinės veiklos metu bus 
nežymus ir reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos oro užterštumui nenumatomas. 

5.2. Galimas 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).  

Tam, kad būtų galima įvertinti planuojamos ūkinės veiklos metu skleidžiamų kvapų 
koncentraciją buvo remtasi Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje pateikta 2019 m. UAB 
„Biomotorai“ atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija. UAB „Biomotorai“ vykdoma veikla 
yra analogiška planuojamai vykdyti UAB „Ekogiria“ ūkinei veiklai, tik šiek tiek skiriasi aliejaus atliekų 
tvarkymo technologinis procesas. Šiuo atveju, UAB „Biomotorai“ vykdomoje veikloje surinktas 
panaudotas maistinis aliejus tvarkymo metu yra papildomai kaitinimas, dėl ko kvapų išsiskyrimas į 
aplinką yra intensyvesnis. Nors UAB „Ekogiria“ PŪV metu panaudotas maistinis aliejus kaitinamas 
nebus, vertinant atliekų tvarkymo metu galinčius išsiskirti kvapus ir siekiant įvertinti nepalankiausią 
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scenarijų, buvo remtasi UAB „Biomotorai“ atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacijoje 
pateiktais kvapų koncentracijų duomenimis1. 

Kvapų sklaidos skaičiavimuose įvertinti šie kvapo taršos šaltiniai: 
1. Teritorijoje esančios cisternos (1 vnt.) pildymo metu pro alsuoklį išeis cisternoje esantis oras, 
kuris turės specifinį kvapą.  
2. Pastate, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, esantis kvapas.  
Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, kad iš planuojamos ūkinės veiklos 

išsiskirsiančio ir į aplinką per stacionarius šaltinius pateksiančio kvapo koncentracija ūkinės veiklos 
teritorijoje, ties jos riba ir artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normos 
HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos 
ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3) ir 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. 
nustatomos didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos gyvenamojoje aplinkoje ribinės vertės - 5 
OUE/m3.   

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

Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje ir ties rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribomis dienos 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 planuojama ūkine veikla 
susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos ir 
nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 
punktą. 

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 
veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose 
teisės aktuose, galimas jų poveikis visuomenės sveikatai 

Planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai nedarys. 

5.5. Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 
sveikatai įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra 
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose 

Planuojama, kad pradėjus vykdyti veiklą, įmonėje papildomai bus įdarbinti 6 žmonės. Manoma, 
kad dėl įmonės veiklos sukuriamos darbo vietos visuomenei daro teigiamą ekonominį, socialinį ir 
psichologinį poveikį. 

 
1 https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/poveikio-aplinkai-vertinimas-pav/2019-m 
(https://drive.google.com/drive/folders/1dEyx6VrRwO4Frb8HQzOSwghy0BIFAJ67) 
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Planuojama ūkinė veikla numatoma esamoje, užstatytoje pramoninėje teritorijoje, todėl 
reikšmingos įtakos gyventojų demografijai Mažeikių mieste nedarys. Tankiau apgyvendinta teritorija 
prasideda už ~650 m į pietryčius – Mažeikių miesto Kalnėnų rajone. Visuomeninės paskirties pastatų, 
rekreacinių, kurortinių teritorijų artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra. 

Visuomenę sudaro įvairių psichologinių tipų, įvairios sveikatos ir socialinės padėties, išsilavinimo 
žmonės, todėl ir reakcija į aplinką šalia gyvenamosios vietovės gali būti skirtinga.  

Visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl planuojamos ūkinės veiklos 
vykdymo nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:  

 Planuojama ūkinė veikla numatoma esamų pramoninės paskirties teritorijų funkcinėje zonoje 
(remiantis Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais); 

 Ūkinė veikla nagrinėjamoje teritorijoje neprieštarauja Mažeikių miesto teritorijos bendrojo 
plano koregavimo sprendiniams;  

 Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse šiuo metu jau vykdoma komercinė ir pramonės veikla, 
visuomenei psichologinis poveikis dėl kraštovaizdžio pakitimo nenumatomas;  

 Po PŪV įgyvendinimo planuojama sukurti papildomų darbo vietų. Manoma, kad įmonės 
veiklos sukuriamos darbo vietos visuomenei darys teigiamą ekonominį, socialinį ir 
psichologinį poveikį. 

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

Triukšmo modeliavimo metu nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai 
neigiamo poveikio neturės, todėl papildomos priemonės jam mažinti nenumatomos. 

 ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ  

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

Išanalizavus Mažeikių r. sav. (Mažeikių miesto) bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad 
dauguma rodiklių yra panašūs. Didžiausias skirtumas pastebimas gyventojų sk., gyventojų 
gimstamumo, mirtingumo ir gyventojų pasiskirstymo pagal vietoves rodikliuose. 

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Išanalizavus Mažeikių r. sav. bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad dalis 
demografinių rodiklių yra panašūs. Didžiausias skirtumas pastebimas pagal gyventojų sk. 5 metų 
pradžioje, gyventojų gimstamumo, mirtingumo (pagal lytį), gyventojų pasiskirstymą atskirai pagal 5 
metų amžiaus grupes bei gyventojų  sergamumą pagal diagnozių grupes rodikliuose. 
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7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Populiacija – tai žmonių grupių, kurios skiriasi savo jautrumu žalingiems sveikatai veiksniams, 
visuma. Žmonių grupės jautrumą sveikatai darantiems įtaką veiksniams lemia keli faktoriai: amžius, 
lytis, esama sveikatos būklė. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti dvi pagrindines rizikos grupes: 
 Dirbantieji, tai grupė žmonių, kurie darbo sutartyje nustatytą laiką dirba galimos padidintos 

emocinės įtampos, fizikinių, cheminių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis.  
 Gyventojai, tai grupė asmenų, gyvenančių arčiausiai nagrinėjamos teritorijos.  
PŪV veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms pateiktas 7.3.1 lentelėje. 
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7.3.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms 

Visuomenės grupės 
Veiklos rūšys ar priemonės, 

taršos šaltiniai 
Grupės dydis 

(asm. skaičius) 

Poveikis: 
teigiamas (+) 
neigiamas (-) 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Veiklos poveikio zonoje esančios visuomenės 
grupės (vietos populiacija) 

Triukšmas, oro tarša  

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis 
Mažeikių m. sav. 2022 metų 

pradžioje gyveno 51612 
gyventojai 

0 

Neigiamas poveikis artimiausiai 
gyvenamajai aplinkai dėl 

planuojamos ūkinės veiklos 
nenumatomas 

2. Darbuotojai 
Nepavojingų atliekų tvarkymo 

veikla 6 darbuotojai 0 
Pradėjus veiklą bus atliktas darbo 
vietų profesinės rizikos vertinimas 

3. Veiklos produktų vartotojai 
Nepavojingų atliekų tvarkymo 

veikla Neapibrėžtas skaičius + 
Aprūpinami žaliava produktų 

gamintojai 
4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 

5. Bedarbiai Nepavojingų atliekų tvarkymo 
veikla 6 darbuotojai + Galimybė įsidarbinti 

6. Etninės grupės 0 0 nevertinta 0 
7. Sergantys tam tikromis ligomis (lėtinėmis 
priklausomybės ligomis ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

8. Neįgalieji 0 0 nevertinta 0 
9. Vieniši asmenys 0 0 nevertinta 0 
10. Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai, 
pabėgėliai 

0 0 nevertinta 0 

11. Benamiai 0 0 nevertinta 0 
12. Kitos populiacijos grupės (areštuotieji, 
specialių profesijų asmenys, atliekantys sunkų 
fizinį darbą ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys) 0 0 nevertinta 0 
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7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 
duomenimis  

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenis 
pateiktas 7.1 ir 7.2 poskyriuose. 

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės. Planuojamos ūkinės 
veiklos metu galimas nežymus vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos padidėjimas dėl automobilių 
transporto atvykimo į teritoriją bei veiklos technologinio proceso.  

Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypo ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 4 punkte 
nustatytų ribinių dydžių. 

Suskaičiuota kvapo koncentracija ūkinės veiklos teritorijoje, ties jos riba ir artimiausių 
gyvenamųjų namų aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos 
ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3) 
ir 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. nustatomos didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos 
gyvenamojoje aplinkoje ribinės vertės - 5 OUE/m3. 

 SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 
PAGRINDIMAS 

Remiantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-19, 
Nr. 9862) 3 priedo 2 lentelės 7 punktu (Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiai 
(statiniai)), PŪV nustatoma 100 m sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). 

Į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
teritorijoje esančių gamybinių pastatų ir taršos šaltinių) patenka 10 žemės sklypų. Visų jų tikslinė 
naudojimo paskirtis - kita, o naudojimo būdai - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, 
komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu 
Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos sanitarinės 
apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme arba šis dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimą. Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės 
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas 
ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas sanitarinės apsaugos zonų dydis gali būti 
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sumažintas arba padidintas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose. 

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
planuojamą ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotą triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ plotas 
yra 0,3807 ha, t.y. rekomenduojama SAZ apima visą PŪV vykdyti numatytą teritoriją. Į 
rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties 
pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

 POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS  

9.1. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas 

PVSV atliktas vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos  1 d. įsakymu Nr. V-491.  

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; 
• Kvapų skaičiavimas; 
• 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. 

Aplinkos oro teršalų skaičiavimai atlikti vadovaujantis Teršiančių medžiagų, išmetamų į 
atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 „Dėl Teršiančių medžiagų, išmetamų į 
atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo“. Pagal šią 
metodiką galima nustatyti mašinų, turinčių vidaus degimo variklius, išmetamų į atmosferą teršalų 
kiekį. Apskaičiuojama teršalų: anglies monoksido (CO), anglies dioksido (CO2), angliavandenilių (CH), 
azoto oksidų (NOx), sieros dioksido (SO2) ir kietų dalelių (k. d.) masė sudegus benzinui, dyzeliniam 
kurui, suskystintoms naftos ir suslėgtoms gamtinėms dujoms vidaus degimo varikliuose. 
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Kvapo 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 (kvapų) 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 poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti 
rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių 
dokumentų reikalavimais. 

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Mažeikių rajono 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 skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta metodika. Matematiniai 
skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs.  

Kvapų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. Šis Gauso tipo 
modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir 
dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. 
Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir vietovės 
meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir 
temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., 
mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime galimos paklaidos 
daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" I priede pagrindiniams 
oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti AERMOD 
View  programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 

  POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

1) Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje ir prie rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribų neviršys HN 
33:2011 1 lentelės 4 punkte nustatytų ribinių dydžių; 

2) Suskaičiuotas transporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte nurodytų ribinių dydžių; 
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3) PŪV metu nebus naudojami įrenginiai ir priemonės, išmetantys ir (ar) išleidžiantys teršalus į 
aplinkos orą ir (ar) aplinką. Dėl į objektą atvyksiančio autotransporto, į aplinkos orą išsiskirs 
nedideli oro teršalų kiekiai (metinis bendras oro teršalų kiekis 0,0057 t/m), tad bendras 
aplinkos oro taršos padidėjimas dėl atvykstančio transporto planuojamos ūkinės veiklos metu 
bus nežymus ir reikšmingas neigiamas poveikis aplinkos oro užterštumui nenumatomas. 

4) Kvapo koncentracijos vertinimas parodė, kad kvapo koncentracija nei planuojamos ūkinės 
veiklos ir rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos, nei artimiausios gyvenamosios 
aplinkos ore neviršija Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė 
vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8 
OUE/m3); 

5) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatai nenumato galimo neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai, todėl kompensacinės priemonės nenumatomos. 

 SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

UAB „Ekogiria“ planuojamai panaudoto maistinio aliejaus surinkimo ir tvarkymo veiklai 
apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotą ūkinės 
veiklos dienos ir nakties triukšmo lygį. Rekomenduojamos SAZ ribos sutampa su planuojamos ūkinės 
veiklos teritorijos išorinėmis ribomis. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 3807 m2. Į rekomenduojamos 
SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka 
nepatenka. 

Apsaugant gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos ir užtikrinant, kad gyvenamieji 
namai, sporto įrenginiai, vaikų įstaigos, mokyklos, medicinos įstaigos, sanatorijos bei kitos panašios 
įstaigos nebūtų statomos nustatytoje SAZ, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos sanitarinės 
apsaugos zonose“ 1 punktas ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 
straipsnio „Sanitarinės apsaugos zonos“ 4 punktas, į PŪV SAZ patenkančiuose žemės sklypuose, 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos bus įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo 
turto registre.  

 REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 
STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN.  

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. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsena netikslinga, nes neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai nenustatytas.  
 

 


