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1 Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorių 

 

Įmonės pavadinimas 

 

UAB „ECOSERVICE“ 

UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“ 

 

Adresas, telefonas, faksas 

 

 

 UAB "Ecoservice" 

Gariūnų g. 71, Vilnius 

 UAB "Ecoservice projektai" 

Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai 

Tel. 8 5 264 92 51 

Mob. 8 612 29259 

El. p. egle.laukaityte@ecoservice.lt 

 

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

pareigos 

 

 

Eglė Laukaitytė  

Ekologė 
 

 

2 Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
ataskaitos rengėją 

 

Įmonės pavadinimas 

 

 

UAB „COWI LIETUVA“ 

 

Adresas, telefonas, faksas 

 

 

 

Ukmergės g. 369A,  

LT-12142, Vilnius 

Tel.  8 5 261 6690 

El. p. info@cowi.lt  

 

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

pareigos 

 

 

Milda Andriūnaitė 

visuomenės sveikatos specialistė 

Tel. 8 671 84 579 

El. p. miat@cowi.lt 

 

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas  

UAB „Ecoservice“ sklype, esančiame Gariūnų g. 71 Vilniuje, vykdo atliekų tvar-

kymo veiklą: 

› antrinių žaliavų rūšiavimą; 

› didžiųjų atliekų rūšiavimą; 

› mišrių komunalinių atliekų rūšiavimą. Šiuo metu įmonė mišrių komunalinių 

atliekų netvarko, tačiau pasilieka tokią galimybę jeigu dėl techninių kliūčių 

nebus įmanoma šių atliekų vežti tiesiai į mechaninio biologinio apdorojimo 

(toliau – MBA) įrenginius; 

mailto:info@cowi.lt
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› statybinių atliekų saugojimą, rūšiavimą; 

› pavojingų atliekų saugojimą; 

› elektros ir elektroninės įrangos saugojimą; 

› biodegraduojančių atliekų kompostavimą. Šiuo metu įmonė kompostavimo 

nevykdo, tačiau TIPK leidime tokia galimybė yra numatyta; 

› nuotekų surinkimas. 

UAB "Ecoservice projektai" planuoja tame pačiame sklype vykdyti PŪV:  

› statybinių atliekų rūšiavimą ir smulkinimą; 

› biologiškai nesuyrančių (kapinių) atliekų rūšiavimą; 

› medinės pakuotės smulkinimą; 

› plastiko atliekų smulkinimą (kietojo atgautojo kuro (RDF) gamybą). 

Esama ir planuojamos ūkinės veiklos pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos depar-

tamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvir-

tintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriamos konkre-

čioms ekonominėms ūkinėms veikloms (1 lentelė). 

1 lentelė. Ūkinės veiklos pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.) 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

E 38   
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; me-

džiagų atgavimas 

  38.1  Atliekų surinkimas 

   38.11 Nepavojingų atliekų surinkimas 

   38.12 Pavojingų atliekų surinkimas 

  38.3  Medžiagų atgavimas 

   38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 

 

3.2 Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumas, ištekliai 

Esamos ir planuojamos ūkinių veiklų metu bus sutvarkoma apie 475 000 tonų at-

liekų per metus, sunaudojama apie 20 700 kWh elektros energijos per metus ir 710 

tonų dyzelinio kuro. Įmonės teritorijoje yra kolonėlė, kurioje saugomas kuras at-

vežtas iš degalinės. Kuro kolonėlės talpa yra 5 m3.   

Kitų žaliavų, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), įskaitant ir pavojingų che-

minių medžiagų ir preparatų, radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų 

atliekų nėra naudojama ir naudoti neplanuojama.  Tvarkomos atliekos ir jų kiekiai 

pateikti 2 ir 3 lentelėse.
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2 lentelė. Naudojamos ir numatomos naudoti atliekos 

Kodas Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas 

Numatomas 
naudoti kie-

kis, t/m. 

20 01 01 Popierius ir kartonas Laikraščiai, žurnalai, lankstinukai, dėžutės Nepavojingos 3900 

20 01 02 Stiklas Stiklinė tarai, langinis stiklas Nepavojingos 500 

20 01 39 Plastikai Plastikiniai buteliai, maišeliai, plėvelė Nepavojingos 1800 

20 01 40 Metalai Metalinė dėžutės Nepavojingos 500 

15 01 02 
Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)  

(PET atliekos)) pakuotės 
Pet buteliai Nepavojingos 600 

20 01 99 Kitaip neapibrėžtos frakcijos  
Laikraščiai, žurnalai, lankstinukai, dėžutės, 
plastikiniai buteliai, maišeliai, plėvelė 

Nepavojingos 3000 

20 01 99 Kitaip neapibrėžtos frakcijos Stiklinė tarai, langinis stiklas Nepavojingos 4000 

15 01 02 Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės Plastikinė plėvelė, maišeliai Nepavojingos 5600 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės Kartoninės dėžutės Nepavojingos 9000 

15 01 06  Mišrios pakuotės Popieriai, laikraščiai, žurnalai, plastikai Nepavojingos 6000 

15 01 05 Kombinuotosios pakuotės Tetra pakai Nepavojingos 1000 

20 03 07 Didžiosios atliekos Baldai Nepavojingos 15000 

15 01 03 Medinės pakuotės Padėklai, medinės dėžutės Nepavojingos 1000 

15 01 04 Metalinės pakuotės Metalinė tara Nepavojingos 220 

15 01 07 Stiklo pakuotės Stiklinė tara Nepavojingos 4000 

20 02 01 Biologiškai suyrančios atliekos  Šakos Nepavojingos 6000 

19 12 09 Mineralinės medžiagos Žemės Nepavojingos 6000 

19 12 12 
Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (rūšiavimo atlie-

kos), nenurodytos 19 12 11 
Rūšiavimo atliekos Nepavojingos 15000 

02 03 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos  Tabako atliekos Nepavojingos 1200 

10 01 03 Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai Medienos pelenai Nepavojingos 6000 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos Buitinės atliekos Nepavojingos 176000 

17 09 04 
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 
17 09 02 ir 17 09 03 

Statybinės atliekos Nepavojingos 24000 

20 02 03 Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos Kapinių atliekos Nepavojingos 4000 

20 02 01 Biologiškai suyrančios atliekos  Smulkioji frakcija iš buitinių atliekų Nepavojingos 25200 

 



 
ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLA GARIŪNŲ G. 71, VILNIUS 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

8 

2 lentelė. Laikomos ir numatomos laikyti atliekos 

Kodas Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

20 01 01 Popierus ir kartonas Laikraščiai, žurnalai, lankstinukai, dėžutės Nepavojingos 510 

20 01 02 Stiklas Stiklinė tarai, langinis stiklas Nepavojingos 105 

20 01 39 Plastikai Plastikiniai buteliai, maišeliai, plėvelė Nepavojingos 200 

20 01 40 Metalai Metalinė dėžutės Nepavojingos 40 

15 01 02 Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)  

(PET atliekos)) pakuotės 
Pet buteliai Nepavojingos 301 

20 01 99 Kitaip neapibrėžtos frakcijos 
Laikraščiai, žurnalai, lankstinukai, dėžutės, 
Plastikiniai buteliai, maišeliai, plėvelė 

Nepavojingos 300 

20 01 99 Kitaip neapibrėžtos frakcijos Stiklinė tarai, langinis stiklas Nepavojingos 300 

15 01 02 Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės Plastikinė plėvelė, maišeliai Nepavojingos 301 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės Kartoninės dėžutės Nepavojingos 500 

15 01 06  Mišrios pakuotės Popieriai, laikraščiai, žurnalai, plastikai Nepavojingos 300 

15 01 05 Kombinuotosios pakuotės Tetra pakai Nepavojingos 100 

20 03 07 Didžiosios atliekos Baldai Nepavojingos 500 

15 01 03 Medinės pakuotės Padėklai, medinės dėžutės Nepavojingos 80 

15 01 04 Metalinės pakuotės Metalinė tara. Nepavojingos 40 

15 01 07 Stiklo pakuotės Stiklinė tara Nepavojingos 401 

20 02 01 Biologiškai suyrančios atliekos  Šakos Nepavojingos 50 

19 12 09 Mineralinės medžiagos Žemės Nepavojingos 50 

19 12 12 Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (rūšiavimo atlie-
kos), nenurodytos 19 12 11 

Rūšiavimo atliekos Nepavojingos 700 

19 12 10 Degios atliekos (kuras iš atliekų) Rūšiavimo atliekos Nepavojingos 100 

02 03 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos  Tabako atliekos Nepavojingos 60 

10 01 03 Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai Medienos pelenai Nepavojingos 200 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos Butinės atliekos Nepavojingos 500 

17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 
17 09 02 ir 17 09 03 

Statybinės atliekos Nepavojingos 1000 

20 02 01 Biologiškai suyrančios atliekos Smulkioji frakcija iš buitinių atliekų Nepavojingos 600 

16 01 03 Panaudotos padangos Padangos Nepavojingos 100 
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Kodas Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

15 02 03 Sorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, 
nenurodyti 15 02 02 

Sorbentai Nepavojingos 5 

17 01 01 Betonas Betonas Nepavojingos 100 

17 01 02 Plytos Plytos Nepavojingos 100 

17 01 03 Čerpės ir keramika Keramika Nepavojingos 100 

17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 
17 01 06 

Betonas, plytos Nepavojingos 100 

17 02 01 Medis Medis Nepavojingos 100 

17 02 02 Stiklas Laidai Nepavojingos 100 

17 04 11 Kabeliai, nenurodyti 17 04 10 Kabeliai Nepavojingos 100 

17 05 04 Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 Akmenys Nepavojingos 100 

17 06 04 Izoliacinės medžiagos, nenurodytos     

17 06 01 ir 
17 06 03 

Izoliacinė vata Nepavojingos 100  

19 12 01 Popierius ir kartonas Laikraščiai, žurnalai Nepavojingos 500 

19 12 04 Plastikas ir guma Gumos atliekos Nepavojingos 20 

20 01 34 Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 Baterijos Nepavojingos 100 

20 01 36 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 
01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

Televizoriai, mikrobangės, buitiniai prietai-
sai 

Nepavojingos 100 

13 01 05* Nechlorintos emulsijos Emulsija Pavojingos HP14; HP13 0,27 

13 01 12* Lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms Alyva Pavojingos HP14; HP13 0,27 

13 02 05* Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva Alyva Pavojingos HP14 0,27 

13 02 07* Lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 
alyva 

Alyva Pavojingos HP14 0,27 

13 02 08* Kita variklio, pavarų ir tepalinė alyva Alyva Pavojingos HP14; HP3 0,27 

13 03 09* Lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti 
alyva 

Alyva Pavojingos HP14; HP3 0,27 

13 05 01* Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių 
kietosios medžiagos 

Užterštas vanduo Pavojingos HP14; HP13 0,27 

13 05 02* Naftos produktų/vandens separatorių dumblas Užterštas dumblas Pavojingos HP14; HP13 0,27 

13 05 06* Naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai Užteršti produktai Pavojingos HP14 0,27 

13 05 07* Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo Užterštas vanduo Pavojingos HP14 0,27 
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Kodas Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

15 01 10* Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių 
arba kurios yra jomis užterštos 

Užteršta tara Pavojingos HP2; HP4; 
HP5; HP6; HP8; HP13; 
HP14 

0,27 

15 02 02* Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus 
tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis 

Sorbentai Pavojingos HP3-B; 
HP13; HP14 

0,27 

16 01 07* Tepalų filtrai Filtrai Pavojingos HP3-B; 
HP13; HP14 

0,27 

16 06 01* Švino akumuliatoriai Akumuliatoriai Pavojingos HP14;HP13; 
HP6;HP5;HP2; HP4 

0,27 

16 07 08* Atliekos, kuriose yra tepalų Tepalai Pavojingos HP14; HP13 0,27 

17 05 03* Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų Gruntas Pavojingos HP14; HP13 0,27 

17 06 01* Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto Asbetas Pavojingos HP6;HP7; 
HP10; HP11; HP14 

0,27 

17 06 05* Statybinės medžiagos, turinčios  asbesto šiferis Pavojingos HP6;HP7; 
HP10; HP11; HP14 

0,27 

19 08 13* kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra 
pavojingų cheminių medžiagų 

dumblas Pavojingos HP14; HP13 0,27 

20 01 21* Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio Liuminescencinės lempos Pavojingos HP5; 

HP6;HP13;HP14 

0,27 

20 01 23* Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių Šaldytuvai Pavojingos HP14;HP13; 
HP6;HP5;HP11 

0,27 

20 01 27* Dažai lakas, klijai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų Dažai, lakai Pavojingos HP14;HP13; 
HP6;HP5;HP11 

0,27 

20 01 33* Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 
06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos 
baterijos 

Baterijos Pavojingos HP2; HP4; 
HP5; HP6; HP8; HP11; 
HP14 

0,27 

20 01 35* Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 
01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių 

Monitoriai Pavojingos HP2; HP4; 
HP5; HP6; HP8; HP11; 
HP14 

0,27 

19 12 07 Mediena, nenurodyta 19 12 06 Mediena Nepavojingos 50 

19 12 02 Juodieji metalai Metalai Nepavojingos 30 

19 12 03 Spalvotieji metalai Metalai Nepavojingos 30 

19 12 05 Stiklas Stiklas Nepavojingos 300 

20 02 03 Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos Kapinių atliekos Nepavojingos 100 
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Kodas Pavadinimas Patikslintas apibūdinimas Pavojingumas 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

16 01 19 plastikai bamperiai Nepavojingos 20 

20 01 11 Tekstilės gaminiai Rūbai Nepavojingos 0,1 

19 12 11* 
Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant 
medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų atliekų 

Rūšiavimo atliekos 
Pavojingos HP2; HP4; 
HP5; HP6; HP8; HP13; 
HP14 

0,1 

17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 Varis,bronza,žalvaris Nepavojingos 0,1 

17 04 01 Varis, bronza, žalvaris Aliuminis Nepavojingos 0,1 

17 04 02 Aliuminis Švinas Nepavojingos 0,1 

17 04 03 Švinas Cinkas Nepavojingos 0,1 

17 04 04 Cinkas Geležis ir plienas Nepavojingos 0,1 

17 04 05 Geležis ir plienas Alavas Nepavojingos 0,1 

17 04 06 Alavas Metalų mišiniai Nepavojingos 0,1 

17 04 07 Metalų mišiniai Metalų mišiniai Nepavojingos 0,1 

17 08 02 
Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 

 

Gipso izoliacinės medžiagos 

Nepavojingos 

0,1 

15 01 09 Pakuotės iš tekstilės Kita pakuotė Nepavojingos 0,1 

20 01 11 Tekstilės gaminiai Rūbai Nepavojingos 0,1 

19 12 11* 
Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant 
medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų atliekų 

Rūšiavimo atliekos 
Pavojingos HP2; HP4; 
HP5; HP6; HP8; HP13; 
HP14 

0,1 

17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 Varis,bronza,žalvaris Nepavojingos 0,1 
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3.3 Technologijų aprašymas  

Esama ūkinė veikla  

UAB „Ecoservice“ vykdomos veiklos: 

› antrinių žaliavų rūšiavimas; 

› didžiųjų atliekų rūšiavimas; 

› mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas. Šiuo metu įmonė mišrių komunalinių 

atliekų netvarko, tačiau pasilieka tokią galimybę jeigu dėl techninių kliūčių 

nebus įmanoma šių atliekų vežti tiesiai į mechaninio biologinio apdorojimo 

(toliau – MBA) įrenginius; 

› statybinių atliekų saugojimas, rūšiavimas; 

› pavojingų atliekų saugojimas; 

› elektros ir elektroninės įrangos saugojimas; 

› biodegraduojančių atliekų kompostavimas. Šiuo metu įmonė kompostavimo 

nevykdo, tačiau įmonės TIPK leidime tokia galimybė yra numatyta; 

› nuotekų surinkimas. 

Didžiausias surenkamų atliekų srautas yra iš Vilniaus apskrities, taip pat dalis at-

liekų surenkama  ir iš visos Lietuvos. Atliekos yra renkamos apvažiavimo būdu 

UAB „Ecoservice” priklausančiais automobiliais taip pat atliekas gali atvežti įmo-

nės ir gyventojai.  

› Antrinių žaliavų rūšiavimas 

Antrinės žaliavos yra surenkamos Vilniaus mieste iš įmonių, gyventojų ir antrinių 

žaliavų konteinerių. Iš įmonių antrinės žaliavos surenkamos preskonteineriais, iš 

antrinių žaliavų konteinerių atliekos renkamos automobiliu su specialiu kėlimo 

mechanizmu ir tentu uždengiamu konteineriu. Antrinės žaliavos iš konteinerių su-

renkamos pagal nustatytus grafikus. Surinktos atliekos yra atvežamos į ūkinės 

veiklos vietą, kur jos yra rūšiuojamos, presuojamos ir saugomos. Iš pradžių atliekos 

yra pasveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Pasvertas kiekis yra užfiksuoja-

mas ENWIS programoje ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Pasvertos antrinės 

žaliavos iškraunamos antrinių žaliavų iškrovimo sandėlyje su išbetonuotomis grin-

dimis. Autokrautuvu jos yra pristumiamos iki padavimo bunkerio. Iš ten transporte-

riu patenka ant rūšiavimo linijos. Antrinės žaliavos rūšiuojamos rankiniu būdu pa-

gal frakcijas, siekiant, kad perdirbėjas gautų tik tos rūšies atliekas, kurias jis gali 

perdirbti. Priešingu atveju, ne tos rūšies antrinės žaliavos vėl būtų išmetamos į at-

liekų konteinerius ir patektų į sąvartyną. Kiekviena frakcija yra kaupiama atskiruo-

se konteineriuose. Prikaupus antrinių žaliavų, jos yra supresuojamos presu, kurio 

pajėgumas – 5 t/h; 20–40 t/parą. Supresuoti paketai surišami viela. Taip supresuo-

tos atliekos užima mažiau vietos, o kraunant bei transportuojant neteršia aplinkos. 

Supresuotas atliekas saugiau sandėliuoti, tarp jų nelieka oro tarpų, jos tampa ma-

žiau degios. Išrūšiuotos ir supresuotos antrinės žaliavos perduodamos kitoms įmo-

nėms, registruotoms Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre (toliau – ATVR), 

tolimesniam jų tvarkymui. Atliekos, kurios nepresuojamos (mediena, stiklas) pagal 

galimybes išrūšiuojamos rankiniu būdu ir perduodamos perdirbėjams didžiuosiuose 

20 m3 konteineriuose. Atliekas šiuose konteineriuose perdirbėjams veža UAB 

„Ecoservice“. Likusios po rūšiavimo atliekos yra saugomos patalpoje arba lauke 
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(išrūšiuotos plastiko atliekos) iki perdavimo į sąvartyną šalinimui arba į deginimo 

įrenginius deginimui. Antrinių žaliavų iškrovimas, rūšiavimas ir presavimas bei 

saugojimas vykdomas pastatuose. Tik plastiko atliekų ir išrūšiuotų plastiko atliekų 

saugojimas vykdomas lauke.  

 

› Didžiųjų atliekų rūšiavimas 

Didžiosios atliekos surenkamos į specialius įvairios talpos konteinerius (8–30 m3). 

Apvažiavimo būdu surinktos atliekos yra atvežamos į ūkinės veiklos teritoriją ir 

pasveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Pasvertas kiekis yra užfiksuojamos 

ENWIS programoje ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Pasvertos atliekos yra 

iškraunamos didžiųjų atliekų saugojimo aikštelėje. Didžiųjų atliekų rūšiavimas 

vykdomas lauke rankiniu būdu. Rūšiavimo metu iš didžiųjų atliekų yra išrūšiuotos 

antrinės žaliavos yra presuojamos ir sandėliuojamos atitinkamos pakuotės sandė-

liavimo vietoje iki perdavimo įmonėms, registruotoms ATVR, tolimesniam jų 

tvarkymui. Likusios po rūšiavimo atliekos yra šalinamos sąvartyne arba degina-

mos. Atliekos, kurios nepresuojamos (mediena, stiklas) pagal galimybes išrūšiuo-

jamos rankiniu būdu ir perduodamos perdirbėjams didžiuosiuose 20 m3 kontei-

neriuose. Atliekas šiuose konteineriuose perdirbėjams veža UAB „Ecoservice“.  

 

Likusios po rūšiavimo, netinkamos perdirbimui atliekos smulkinamos, smulkinimo 

mašina Doppstadt DW 2060 „Buffalo“. Smulkinimas vykdomas lauke. Iš smulki-

nimo mašinos, susmulkintos rūšiavimo atliekos yra pakraunamos tiesiai į kontei-

nerius. Atliekos smulkinamos iki stambių dalių, todėl smulkinimo metu oro tarša 

nesusidaro. Norint susmulkinti žaliavas, sraigtas su 14 ašmenų traukia medžiagas iš 

viršaus hidrauliškai reguliuojamomis šukomis. Šukos palaikomos stipriais hidrauli-

niais cilindrais, jie užtikrina optimalų smulkinimo rezultatą. Pritaikytas įvairioms 

medžiagoms ir pasirinktiems dydžiams apdoroti. Esant per dideliems apkrovi-
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mams, šukos automatiškai nusileidžia, kad pašalinti perkrovą ir išvengti galimų 

nuostolių. Hidraulinė sistema iškart po pašalintos perkrovos gražina šukas į reika-

lingą poziciją. Smulkinant skirtingas medžiagas ir skirtingų dydžių atliekas naudo-

jami skirtingi ašmenys, keičiamas atstumas tarp sraigto ir šukų. Susmulkinta me-

džiaga iškraunama konvejerio dirželio pagalba ir perkeliama į hidraulinį aptvertą 

galinį konvejerį.  

› Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas  

Mišrios komunalinės atliekos surinktos Vilniaus mieste iš gyventojų ir įmonių ve-

žamos, pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės mėn. 24 

sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintas Vilniaus miesto komunalinių atliekų tvarkymo 

taisykles. Gyventojai atliekas renka į UAB „Ecoservice“ suteiktus ar į savo nuosa-

vus konteinerius. Įmonė savo transportu surenka komunalines atliekas iš kontei-

nerių ir veža į Vilniaus regiono MBA įrenginius, tolimesniam jų tvarkymui. Šiuo 

metu mišrios komunalinės atliekos įmonėje nėra tvarkomos. Šių atliekų rūšiavimo 

galimybę įmonė pasilieka, tam, kad galėtų rūšiuoti atliekas įvykus avarijai ar ne-

numatytiems trikdžiams MBA įrenginiuose. Įvykus nenumatytiems trikdžiams at-

liekos bus pasveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Pasvertas kiekis yra užfik-

suojamos ENWIS programoje ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Pasvertos at-

liekos iškraunamos iškrovimo sandėlyje su išbetonuotomis grindimis. Autokrautu-

vu jos yra pristumiamos iki padavimo bunkerio. Iš ten transporteriu patenka ant 

rūšiavimo linijos. Pakrautas mišrias komunalines atliekas ant konvejerio darbuoto-

jai rūšiuos rankiniu būdu pagal frakcijas. Išrūšiuotos antrinės žaliavos bus presuo-

jamos ir sandėliuojamos atitinkamos pakuotės sandėliavimo vietoje iki perdavimo 

įmonėms, registruotoms ATVR, tolimesniam jų tvarkymui. Atliekos, kurios nepre-

suojamos (mediena, stiklas) pagal galimybes išrūšiuojamos rankiniu būdu ir per-

duodamos perdirbėjams didžiuosiuose 20 m3 konteineriuose. Atliekas šiuose kon-

teineriuose perdirbėjams veža UAB „Ecoservice“. Metalinės pakuotės atliekų ats-

kyrimui yra pastatytas elektromagnetas. Rūšiavimo metu yra atskiriamos atliekos 

turinčios energetinę vertę, kurios perduodamos įmonėms tolimesniam jų tvarky-

mui. Biodegraduojančios atliekos laikomos iki perdavimo atliekų tvarkytojams ar-

ba kompostuojamos. Likusios po rūšiavimo atliekos perduodamos į sąvartyną šali-

nimui arba deginimui, laikomos lauke suvyniotos į plėvelę, kad nepasklistų į aplin-

ką.  

 

› Statybinių atliekų saugojimas ir rūšiavimas 

Statybinės atliekos yra surenkamos Vilniaus mieste iš įmonių ir gyventojų ir atve-

žamos į ūkinės veiklos vietą. Čia atliekos sveriamos automobilinėmis svarstyklė-

mis. Pasvertas kiekis yra užfiksuojamos ENWIS programoje ir atliekų tvarkymo 
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apskaitos žurnale. Atliekos yra iškraunamos stoginėje, kur jos yra rūšiuojamos pa-

gal frakcijas. Statybinės atliekos yra rūšiuojamos rankiniu būdu. Rūšiavimo metu 

susidaro antrinės žaliavos. Likusios po rūšiavimo atliekos yra šalinamos sąvartyne 

arba deginamos. 

 

› Pavojingų atliekų saugojimas 

Pavojingos atliekos, kurios surenkamos iš įmonių ar gyventojų yra saugomos įmo-

nės teritorijoje uždaroje patalpoje, pavojingų atliekų sandėlyje. Atliekos saugomos 

ir perduodamos atliekas tvarkančių įmonių registre registruotoms įmonėms. Pavo-

jingos atliekos saugomos taip, kad ant jų negalėtų patekti krituliai. Kiekviena atlie-

ka saugoma atskirai tai atliekai skirtoje vietoje. Visos saugomų atliekų vietos yra 

pažymėtos Pavojingų atliekų etiketėmis pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikala-

vimus. Šaldytuvai, kurie yra be freono ir šiferis saugomi uždaruose pažymėtuose 

konteineriuose, kurie stovi aikštelėje su skysčiams nepralaidžia danga.  

› Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) saugojimas 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei baterijos yra surenkamos į aikštelę iš 

gyventojų arba įmonių, bei apvažiavimo būdu Vilniaus mieste. Šių atliekų įmonė 

neperdirba, visos atliekos yra saugomos sandėlyje su skysčiams nepralaidžia danga 

ir perduodamos atliekų tvarkytojams tolimesniam jų tvarkymui.  

› Biologiškai skaidžių atliekų (šakų) smulkinimas  

Atliekos (šakos) yra surenkamos Vilniaus mieste ir atvežamos į ūkinės veiklos vie-

tą. Čia atliekos sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Pasvertas kiekis yra už-

fiksuojamos ENWIS programoje ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Atliekos 

yra iškraunamos aikštelėje, kur jos yra smulkinamos smulkintuvu Doppstadt DW 

2060 „Buffalo“. Šakos smulkinamos iki stambių dalių, todėl smulkinimo metu oro 

tarša nesusidaro. Iš biologiškai skaidžių atliekų (šakų) pagamintas biokuras yra 

perduodamas įmonėms, kurios naudoja biokuro deginimo įrenginius.  
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› Biologiškai suyrančių atliekų (20 02 01), smulkintos popierinės ir kartono pa-

kuotės (15 01 01), mineralinių medžiagų (19 12 09), medžio pelenų (10 01 03) 

ir tabako atliekų kompostavimas (02 03 99). 

Šiuo metu įmonė kompostavimo nevykdo, tačiau įmonės TIPK leidime tokia gali-

mybė yra numatyta. Kompostavimo aikštelė įrengta taip, kad iš aplinkos į ją ir iš 

jos – į aplinką negalėtų patekti paviršinis ir požeminis vanduo. Kompostavimo 

aikštelėje yra įrengtas hidroizoliacinis sluoksnis, užtikrinantis sandarumą visą aikš-

telės eksploatavimo laiką. Aikštelė yra asfaltuota ir aptverta borteliais bei įrengta 

pagal Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginius reikalavimus.  

Kompostavimas bus vykdomas iš išrūšiuotų biodegraduojančių atliekų, smulkintos 

popierinės ir kartono pakuotės, žemės mišinio, medžio pelenų ir tabako atliekų. 

Biodegraduojančios atliekos bus išrūšiuojamos iš mišrių komunalinių atliekų, ka-

pinių atliekų, teritorijų tvarkymo atliekų. Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos 

bus surenkamos iš įmonių ir gyventojų. Visos penkios frakcijos bus sumaišomos ir 

kompostuojamos. Komposto mišinys daromas, kad būtų galima pasiekti efektyves-

nį ir greitesnį procesą, taip pat išgauti geresnės kokybės techninį kompostą. Kom-

postavimas numatomas kaupuose dengtuose nelaidžia plėvele (trys kaupai) ir bran-

dinimo (vienas kaupas) su natūralia aeracija ir periodiniu atliekų perkrovimu. Kau-

pai trapecijos profilio, jų ilgis – 3 m, kaupo pagrindo plotis 1 m, kaupo šlaitų dydis 

0,25–0,5 m, kaupo aukštis iki 1 m, kaupo plotis viršuje – 0,75 m. Kompostavimo 

procesui reikalingai natūraliai aeracijai užtikrinti vykdomas periodinis atliekų perk-

rovimas, kompostuojamos atliekos kraunamos į pirmą kaupą, po 5 parų perkrau-

namos į kitą kaupą, II kaupe subrendusios atliekos – į III kaupą ir toliau į brandi-

nimo kaupą. Maždaug po 4 savaičių brandinimo kaupas išsijojamas per būgninio 

tipo sijotuvą. Sijojimo metu mažos nedidelio svorio plastmasių dalelės atskiriamos 

nuo komposto. Smulkesnės nei 15 mm frakcijos (subrendęs) kompostas perkelia-

mas į plėvele uždengiamus komposto sandėliavimo kaupus. 

Kompostuojamų atliekų drėkinti nenumatoma, nes gautoje frakcijoje, kuri bus 

kompostuojama yra 56 % drėgnos medžiagos. Tam, kad būtų gautas tinkamas nau-

dojimui techninis kompostas, jame turi būti 96% sausos medžiagos, kad nebevyktų 

puvimo procesas ir kad techninį kompostą būtų galima naudoti, karjerų, neeksploa-

tuojamų durpynų, kelių sankasų rekultivacijai, sąvartynų uždarymui, atliekų kaupų 

sąvartynuose uždengimui, sąvartyno šlaitų formavimui. Kompostuojamos atliekos 

nebus papildomai drėkinamos, o visas susidaręs filtratas ir lietaus nuotekos bus 

ascenizacine mašina vežamos į UAB „Vilniaus vandenys“.  

Techninio komposto tyrimai bus atliekami įstatymų nustatyta tvarka pagal LR ap-

linkos ministro 2012 m. rugsėjo mėn. 26 d. įsakymą Nr. D1-778 "Dėl reikalavimų 

techninio komposto, techninio raugo ir stabilato kokybei ir naudojimui patvirtini-

mo".  

› Nuotekų surinkimas 

Nuotekos surenkamos apvažiavimo būdu iš gyventojų ir įmonių specialiu autot-

ransportu – ascenizacine mašina. Įmonė eksploatuoja vieną asenizacinę mašiną. 

Surinktos nuotekos vežamos į UAB „Vilniaus vandenys“ tolimesniam jų tvarky-

mui. 

Planuojama ūkinė veikla 

UAB "Ecoservice projektai" nagrinėjamoje teritorijoje planuojamos veiklos: 
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› Statybinių atliekų rūšiavimas ir smulkinimas. 

› Biologiškai nesuyrančių atliekų (kapinių atliekų) rūšiavimas. 

› Medinės pakuotės smulkinimas. 

› Plastiko atliekų smulkinimas (kietojo atgautojo kuro (RDF) gamyba). 

› Statybinių atliekų smulkinimas 

Statybinės atliekos bus vežamos dengtose transporto priemonėse. Atvežtoms staty-

binėms atliekoms bus nustatytas priimamų naudoti statybinių atliekų sąrašas ir at-

liekų kokybės reikalavimai. Naudojimui atvežtas statybines atliekas patikrins įmo-

nės atstovas (gamybos vadovas). Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės 

atliekos neatitiks įmonės nustatytų reikalavimų statybinėms atliekoms ir dėl to bus 

nepriimamos, įmonė nedelsdama informuos apie tai Vilniaus regiono aplinkos ap-

saugos departamentą. Atvežtos statybinės atliekos bus pasveriamos sertifikuotomis 

automobilinėmis svarstyklėmis, tada nukreipiamos į statybinių atliekų rūšiavimo 

stoginę. Čia statybinės atliekos bus iškraunamos ir rūšiuojamos rankiniu būdu.  

Rūšiavimo metu taip pat yra atskiriamos statybinės atliekos (plytos), kurias nuva-

lius, bus galima panaudoti pakartotinai. Po rūšiavimo susidariusios statybinės atlie-

kos (betonas 170101, plytos 170102, mišrios statybos ir griovimo atliekos 170904, 

170107 betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06) 

yra smulkinamos smulkintuvu, kurio metu gaunama skalda, kurios dalelių dydis ne 

didesnis nei 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai LR AM 2006 

m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ 

numatytus reikalavimus. Statybinių atliekų smulkinimas bus vykdomas stoginėje, 

skalda laikoma aikštelėje. Likusios po rūšiavimo atliekos, kurios nėra tinkamos 

skaldos gamybai bus perduodamos atliekų tvarkytojams pagal pasirašytas sutartis, 

registruotoms ATVR, tolimesniam jų tvarkymui. Plytos, kurios buvo atskirtos nuo 

bendro srauto, rankiniu būdu yra nuvalomos, tampa produktu (plyta) ir parduoda-

mos pakartotiniam panaudojimui. 

 

› Biologiškai nesuyrančių (kapinių) atliekų rūšiavimas 

Biologiškai nesuyrančios atliekos bus surenkamos apvažiavimo būdu, turimais į-

monės automobiliais arba priimamos iš klientų, jiems tiesiogiai atvežus į įmonės 

eksploatuojamą atliekų tvarkymo aikštelę. 

Čia atliekos bus vizualiai įvertinamos ar atitinka nustatytus įmonės reikalavimus, 

priimamoms atliekoms. Jei atvežtos atliekos atitinka kokybės reikalavimus, jos yra 

pasveriamos automobilinėmis svarstyklėmis. Ir betonuotu keliu nukreipiamos į 

saugojimo aikštelę. Čia atliekos iškraunamos ir yra rūšiuojamos būgniniu sijotuvu, 

atskiriant žemes ir biologiškai suyrančią frakciją. 
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Susidariusios atliekos, tinkamos perdirbimui yra perduodamos atliekų tvarkytojams 

tolimesniam jų tvarkymui, netinkamos perdirbti atliekos yra perduodamos į sąvar-

tyną jų šalinimui. 

 

› Medinės pakuotės smulkinimas (biokuro gamyba) 

Medinės pakuotės bus surenkamos apvažiavimo būdu įmonės automobiliais arba 

atvežamos fizinių ar juridinių asmenų jų automobiliais. 

Atvežtos medinės pakuotės bus pasveriamos automobilinėmis, sertifikuotomis 

svarstyklėmis. Pasvertos medinės pakuotės betonuotu keliu bus nuvežamos į aikš-

telę, kur jos bus iškraunamos. Čia medinės pakuotės bus rūšiuojamos rankiniu bū-

du iš jų ištraukiant netinkamas Biokuro gamybai atliekas (dažytą, lakuotą medį ar 

kitas priemaišas), bei bus atrenkamos medinės pakuotės, kurias pataisius, nuvalius, 

be papildomo apdorojimo jos taptų mediniais padėklais ir būtų galima panaudoti 

pakartotinai. Išrūšiuotos medinės pakuotės bus smulkinamos Doppstadt DW 2060 

„Buffalo“ smulkintuvu. Medinės pakuotės bus smulkinamos iki 30 mm dydžio da-

lelių. Dalelės yra sunkios ir nusėda, todėl smulkinimo metu oro tarša nesusidarys. 

Gautas biokuras atitiks įmonės, kuriai bus perduodamas reikalavimus. Kas 50 tonų 

bus atliekama patikra ir surašomas aktas. 

Mediniai padėklai ištraukti iš bendro srauto, kuriuos sutvarkius bus galima pakarto-

tinai panaudoti, bus nuvalomi, sutvirtinami ir perduodami pakartotiniam panaudo-

jimui. Papildomų mechaninių įrankių medinių padėklų tvarkymui nebus naudoja-

ma. Jie bus tvarkomi rankiniu būdu, oro taršos šios veiklos metu nesusidarys. 

 

› Plastiko atliekų smulkinimas (RDF gamyba) 

Plastiko atliekos netinkamos perdirbimui bus surenkamos iš įmonių, UAB „Eco-

service projektai“ automobiliais, arba atvežamos fizinių ar juridinių klientų auto-

mobiliais. 
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Atvežtos plastiko atliekos bus pasveriamos automobilinėmis sertifikuotomis svars-

tyklėmis. Nuo svarstyklių iki plastiko iškrovimo vietos atliekos bus vežamos beto-

nuotu keliu. Atliekos bus iškraunamos pastate ir smulkinamos uždarame smulkin-

tuve. Smulkinimo metu atliekos bus susmulkinamos iki 30 mm dydžio dalelių ir 

pagaminamas 25 proc. drėgmės ir 15 MJ/kg kaloringumo kietasis atgautas kuras 

(RDF). Smulkinimui naudojamas smulkintuvas yra elektrinis, projektinis pajėgu-

mas 8 t/val. Atliekos bus smulkinamos iki 30 mm dalelių, kurios yra sunkios ir nu-

sėda, oro teršalai nesusidarys. Smulkintos plastiko atliekos atitiks įmonės, kuriai 

bus parduodamos, standartus. Bus vizualiai patikrinama susmulkinta partija, kas 

1000 tonų ir surašomas patikros aktas.  

 

Teritorijos schema su atliekų tvarkymo ir laikymo zonomis pateikta 2 priede. 

3.4 Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

PŪV bus pradėta vykdyti kai bus gautas teigiamas Nacionalinio visuomenės svei-

katos centro sprendimas dėl ūkinės veiklos galimybių ir SAZ įregistruota Nekilno-

jamojo turto registre ir kadastre. Ūkinės veiklos vykdymo trukmė neterminuota.  

3.5 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rengimo 

sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais 

PVSV tikslas – įvertinti fizikinių, cheminių ir kitų esamos ir planuojamos ūkinių 

veiklų sąlygojamų veiksnių poveikį visuomenės sveikatai bei nustatyti SAZ dydį. 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui patvirtinus PVSV ataskaitą, planuo-

jama atlikti įmonės SAZ įteisinimo procedūras bei nustatyta tvarka SAZ įregistruo-

ti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. 

3.6  Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Ūkinės veiklos ir PŪV alternatyvos nenagrinėjamos, nes: 

› ūkinė veikla jau yra vykdoma nagrinėjamoje teritorijoje nuo 1995 m.; 

› teritorijoje yra ūkinei veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra; 

› nagrinėjamoje vietovėje nėra kraštovaizdžio, pasižyminčio estetinėmis, nekil-

nojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, PŪV te-

ritorija į gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas 

nepatenka. 

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė  

4.1 Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Esama ūkinė veikla bei PŪV bus vykdomos gamybinėje teritorijoje Gariūnų g. 71, 

Vilnius. Rytuose teritorija ribojasi su UAB "Gasta" karjeru, už jo automobilių tur-

gus. Šiaurėje išsidėsčiusi Gariūnų g, už jos verslo parkas "Gariūnai". Sklypo vaka-

ruose išsidėstęs Savanorių prospektas, pietuose verslo, gamybos ir pramonės teri-

torijos. 
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1  pav. Ūkinės veiklos vieta 

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 m. ūkinės 

veiklos teritorija ir jos gretimybės priskiriamos mišrioms didelio tankio kitų dau-

giafunkcinių centrų teritorijoms bei PV 2.3.2 teritorijai – su daugiafunkcinių centrų 

kūrimu, be gyvenamosios statybos. Šiuo metu rengiamas naujas Vilniaus m. savi-

valdybės teritorijos planas, kuriame pakeitimų šiai teritorijai nenumatoma. Esama 

ir PŪV bendrojo plano sprendiniams neprieštarauja.   

 

2 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. 

Ūkinės veiklos vieta neturi saugomos teritorijos statuso, artimiausia saugoma 

teritorija Žemųjų Panerių parkas, nutolęs apie 1,1136 km į rytus nuo ūkinės veiklos 

vietos. Taip pat nagrinėjamoje teritorijoje ir jos 7 km gretimybėse nėra Europos 

ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų.  



 
ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLA GARIŪNŲ G. 71, VILNIUS 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

21 

Ūkinės veiklos teritorijoje ir 1 km spinduliu aplink ją nekilnojamųjų kultūros ver-

tybių nėra.  

Ūkinės veiklos vieta nepatenka į vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, gėlo ir 

mineralinio vandens vandenvietes, bei jų apsaugos zonas ir juostas.  

Ūkinės veiklos vieta ir jos gretimybės patenka į 6 vandenviečių projektinę apsau-

gos zoną. Vandenvietės pateiktos 4 lentelėje, žemėlapis su vandenviečių projekti-

nės apsaugos 3B juosta pateiktas 3 pav.  

4 lentelė. Vandenvietės į kurių apsaugos zonas patenka nagrinėjama teritorija (šaltinis 

www.geolis.lt) 

Vandenvie-
tės kodas  

Pavadinimas  Juostos pavadinimas  Vandenvietės 
grupė  

124  Trakų Vokės I  Vilniaus pietvakarinė 3B 
juosta  

II grupės  

141  Vilniaus (A. Panerių)  Vilniaus pietvakarinė 3B 
juosta  

II grupės  

142  Vilniaus (Bukčių)  Vilniaus pietvakarinė 3B 
juosta  

II grupės  

143  Vilniaus (Jankiškių)  Vilniaus pietvakarinė 3B 
juosta  

II grupės  

157  Vilniaus (Vingio)  Vilniaus pietvakarinė 3B 
juosta  

II grupės  

159  Vilniaus (Žemųjų Pane-

rių)  

Vilniaus pietvakarinė 3B 

juosta  

II grupės  

 

3 pav. Ištrauka iš požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapio (šaltinis 

www.geolis.lt) 

Visos vandenvietės į kurių apsaugos zonų 3B juostą patenka nagrinėjama teritorija 

priskiriamos II gr. vandenvietėms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2011, Nr. 89-4249) XX skyriaus Po-

žeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 942.1. p. II grupės vandenviečių 3B 

juostai veiklos apribojimai netaikomi.  
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Nagrinėjamoje vietovėje nėra kraštovaizdžio, pasižyminčio estetinėmis, nekilnoja-

mosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais.  

Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 

2 priede.  

4.2 Žemėnauda 

Žemės sklypo (unikalus Nr. 0101-0076-0152), kuriame vykdoma ir planuojama 

ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –

atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Žemės sklypo 

plotas – 3,1772 ha.  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

› VI. Elektros linijų apsaugos zonos. 

› I. Ryšių linijų apsaugos zonos. 

› XLIX. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių ap-

saugos zonos. 

Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko kopija pateikta 4 

priede. 

4.3 Vietovės infrastruktūra 

Vandens tiekimas 

Vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms ir yra tiekiamas iš UAB „Ecoservice“ 

gręžinio, kurio numeris žemės gelmių registre 27839. Vandens apskaita vykdoma 

pagal apskaitos prietaisą, kuris yra gręžinyje. Buitinėms reikmėms vandens sunau-

dojama apie 20–30 m3/metus. 

Elektros tiekimas 

Elektros energija tiekiama iš ESO elektros tinklų. 

Šilumos energijos tiekimas 

Patalpos nešildomos. 

Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas 

Tiek ūkinės veiklos metu tiek PŪV metus susidarys paviršinių ir buitinių nuotekų, 

gamybinių nuotekų nesusidarys. Paviršinės nuotekos nuo kietomis dangomis 

dengtos teritorijos ir stogų bei buitinės nuotekos surenkamos į rezervuarą. Jeigu 

būtų vykdomas kompostavimas, paviršinės nuotekos nuo kompostuojamų atliekų 

dangų ir filtratas nuo kompostuojamų atliekų būtų surenkamas į kitą rezervuarą. 

Rezervuarų talpa po 40 m3. Nuotekos iš rezervuarą asenizacine mašina yra 

ištraukiamos ir vežamos į UAB „Vilniaus vandenys“. 

Buitinių nuotekų susidaro 2 m3/per parą arba 520 m3/per metus. Paviršinių lietaus 

nuotekų susidaro 1761 m³/metus. Jeigu būtų kompostuojamos atliekos, paviršinių 

nuotekų nuo kompostavimo aikštelės susidarytų 190,2 m3/per metus. 

Atliekų tvarkymas 

Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos ir jų kiekiai pateikti 5 lentelėje. Susida-

riusios atliekos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis laikomos įmonės teri-

torijoje iki jų perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams. 
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5 lentelė. Susidarysiančios atliekos 

Pavadinimas Kodas 
Susidarymo 

šaltinis 
Pavojingumas Kiekis t/m 

Mišrios komunalinės 20 03 01 Darbuotojai Nepavojingos 1,2 

Liuminescencinės lempos 20 01 21 Patalpos Pavojingos 0,2 

Absorbentai, filtrų medžia-

gos (įskaitant kitaip neapib-

rėžtus tepalų filtrus), paš-

luostės, apsauginiai drabu-

žiai, užteršti pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 

15 02 02 
Patalpos ir teri-

torija 
Pavojingos 4,0 

Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Ūkinės veiklos teritorija yra pasiekiama privažiavimo keliu nuo Gariūnų g. (ma-

gistralinis kelias Nr. A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis). Įvažiavimas įrengtas šiau-

rinėje sklypo dalyje. 

4.4 Vietovės ribos su gyvenamąja aplinka, viešosios 
paskirties pastatais ir rekreacinėmis teritorijomis, 
kitais svarbiais objektais 

UAB "Ecoservice" atliekų tvarkymo veiklą šioje vietoje vykdo nuo 1995 m.  

Rytuose teritorija ribojasi su UAB "Gasta" karjeru, už jo, 340 m nuo ūkinės veiklos 

vietos, automobilių turgus. Šiaurėje išsidėsčiusi Gariūnų g, už jos, nuo ūkinės veik-

los vietos 168 m nutolęs, verslo parkas "Gariūnai". Sklypo vakaruose išsidėstęs 

Savanorių prospektas, pietuose, už maždaug 214 m, verslo, gamybos ir pramonės 

teritorija. 

Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra rekreacinių ar visuomeni-

nės paskirties teritorijų ar objektų, gyvenamųjų teritorijų. Artimiausi gyvenamieji 

namai nuo ūkinės veiklos vietos nutolę apie 830 m į šiaurės vakarus.  

Nagrinėjamos teritorijos žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 2 priede. 

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksniai, 
darantys įtaką visuomenės sveikatai 

Rengiant PVSV ataskaitą, buvo identifikuoti esamos ir planuojamos ūkinių veiklų 

lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai – triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais. 

5.1 Cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 
sveikatai, vertinimas 

Siekiant įvertinti esamos ir planuojamos ūkinių veiklų sukeliamą aplinkos oro taršą 

buvo atlikti aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai, naudojant matematinio mo-

delio programą AERMOD View. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio 

panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koefi-

cientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. 

Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmeti-

mus ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio 
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sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat va-

landos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, 

vietovės tipams įvertinti. AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos mi-

nisterijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti 

rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisės 

aktų bei norminių dokumentų reikalavimais. 

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl 

buvo naudojami 2010–2015 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios automatinės 

Vilniaus meteorologinės stoties matavimų duomenys. Lietuvos Hidrometeorologi-

jos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas 

pridedamos 4 priede.  

Veikla, kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai: 

› Statybinių atliekų krovimo, rūšiavimo, laikymo ir perdirbimo metu į aplinkos 

orą išsiskirs kietosios dalelės.  

› Iš mobiliųjų oro taršos šaltinių (lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių bei krau-

tuvų) į aplinkos orą išsiskiria teršalai – anglies monoksidas, azoto oksidai, kie-

tosios dalelės ir angliavandeniliai (LOJ). 

Teritorijoje esami ir planuojami aplinkos oro taršos šaltiniai 

› Stacionarūs neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai  

› Statybinių atliekų iškrovimo, laikymo ir skaldos gamybos stoginė Nr. 

601 

Stoginė įvertinta kaip neorganizuotas oro taršos šaltinis, atvira iš dviejų pusių, plo-

tas 360 m2, aukštis – 10 m. 

Išmetamų kietųjų dalelių kiekiai, kraunant statybines atliekas ir skaldą suskaičiuoti 

pagal Teršalų išmetimo iš neorganizuotų šaltinių statybinių medžiagų pramonėje 

apskaičiavimo metodiką. Rusų k. Методическое пособие По расчету выбросов 

от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов, kuri įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 

395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo pat-

virtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 

privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" patvirtintų metodikų sąrašą. 

Metinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

Qmetinis = K1 x K2 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G, t/metus 

čia:  

K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04, plytoms – 

0,05. 

K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03, 

plytoms – 0,01. 

K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s). 

K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; K4 – 0,1, kai priimama, kad atlie-

kos pilamos į transporto priemones – savivarčius arba įrenginius atvirus iš viršaus; 

K4 – 0,2, kai priimama, kad atliekos kraunamos į stoginę atvirą iš dviejų pusių. 

K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie 

5 %, todėl K5= 0,8. 
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K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; statybinių 

atliekų frakcijos dydis yra didesnis kaip 500 mm, todėl K7 – 0,1, skaldos frakcijos 

dydis yra mažesnis nei 150 mm, todėl K7 – 0,2; 

B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; jeigu vidutinis me-

džiagų iškrovimo aukštis – iki 4 m, B – 1; iki 2 m, B – 0,7. 

G – medžiagos iškrovimo našumas, t/metus. G – 100 000 t/metus (statybinių at-

liekų), 76 000 t/metus (išrūšiuotų statybinių atliekų), 6000 t/metus (išrūšiuotų sta-

tybinių atliekų – plytų), 76 000 t/metus (skaldos). 

Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, iškraunant statybines atliekas iš savivarčių 

į stoginę: 

Qmetinis = 000 x1x1001,0x8,0x2,0x2,1x)01,0x05,003,0x04,0(  = 3,264 t/metus 

Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant statybines atliekas į smulkintuvą: 

Qmetinis = 000 76x  0,7x  1,0x8,0x1,0x2,1x)01,0x05,003,0x04,0(  = 0,868 

t/metus 

Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant išrūšiuotas statybines atliekas 

(plytas) į savivarčius: 

Qmetinis = 6000x  1x  1,0x8,0x1,0x2,1x01,0x05,0 = 0,029 t/metus 

Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, skaldos išbyrėjimo iš smulkintuvo metu: 

Qmetinis = 76000x  0,7x  2,0x8,0x2,0x2,1x03,0x04,0 = 2,451 t/metus 

Momentinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

sg
KKKKKK

Q /,
3600

10x Gx  x B xxxxx 6

754321  

čia:  

K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04, plytoms – 

0,05. 

K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03, 

plytoms – 0,01. 

K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s). 

K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; K4 – 0,1, kai priimama, kad atlie-

kos pilamos į transporto priemones – savivarčius arba įrenginius atvirus iš viršaus; 

K4 – 0,2, kai priimama, kad atliekos kraunamos į stoginę atvirą iš dviejų pusių. 

K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie 

5 %, todėl K5= 0,8. 

K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; statybinių 

atliekų frakcijos dydis yra didesnis kaip 500 mm, todėl K7 – 0,1, skaldos frakcijos 

dydis yra mažesnis nei 150 mm, todėl K7 – 0,2; 

B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; jeigu vidutinis me-

džiagų iškrovimo aukštis – iki 4 m, B – 1; iki 2 m, B – 0,7. 

G – medžiagos iškrovimo našumas, t/val. Iškraunant statybines atliekas iš savivar-

čių G – 35 t/val., išrūšiuotų atliekų krovimas į smulkintuvą – 27 t/val., kraunant 

išrūšiuotas statybines atliekas (plytas) į savivarčius – 2 t/val., skaldos išbyrėjimo 

našumas – 27 t/val. 

 



 
ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLA GARIŪNŲ G. 71, VILNIUS 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

26 

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, iškraunant statybines atliekas iš savi-

varčių į stoginę: 

sgQ /317,0
3600

10x 35x  1x  1,0x8,0x2,0x2,1x)01,0x05,003,0x04,0( 6




  

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant išrūšiuotas statybines atlie-

kas į smulkintuvą: 

sgQ /086,0
3600

100,7x27xx  1,0x8,0x1,0x2,1x)01,0x05,003,0x04,0( 6




  

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, skaldos išbyrėjimo iš smulkintuvo 

metu: 

sgQ /241,0
3600

10x 27x  0,7x  2,0x8,0x2,0x2,1x03,0x04,0 6

  

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant išrūšiuotas statybines atlie-

kas (plytas) į savivarčius: 

sgQ /09,0
3600

10x 2x  1x  1,0x8,0x1,0x2,1x01,0x05,0 6

  

Išsiskirsiančių teršalų skaičiavimai nuo statybinių atliekų saugojimo buvo atlikti 

vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos 

metodika (anglų kalba – EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 

(anksčiau vadinama EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guide-

book)) (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 ), kuri 

įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 "Dėl į at-

mosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir 

apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios 

teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" patvirtintų metodikų sąrašą. Skaičiavimuose 

įvertinta, kad teršalai iš stoginės į aplinką pateks 365 d. per metus 24 val. per parą.  

Saugojimo aikštelės plotas 0,0417 ha.  

Pagal metodiką teršalo KD10 išsiskiria 8,2 t/ha/m: 

8,2 t/ha/m x 0,0417 ha = 0,342 t/m = 0,01 g/s 

Teršalo KD5 išsiskiria 0,82 t/ha/m: 

0,82 t/ha/m x 0,0417 ha = 0,0342 t/m = 0,001 g/s 

› Skaldos laikymo aikštelė Nr. 602 

Skalda bus laikoma aikštelėje lauke. Skaldos aikštelė 100 m2 ploto skaičiavimuose 

buvo įvertinta kaip neorganizuotas oro taršos šaltinis. 

Išsiskirsiančių teršalų skaičiavimai nuo skaldos saugojimo buvo atlikti vadovaujan-

tis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika 

(anglų kalba – EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook (anksčiau 

vadinama EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook)) 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 ), kuri įrašyta į 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 "Dėl į atmosferą išme-

tamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo 

į aplinką apskaitos" patvirtintų metodikų sąrašą. Skaičiavimuose įvertinta, kad ter-

šalai iš stoginės į aplinką pateks 365 d. per metus 24 val. per parą. Saugojimo aikš-

telės plotas 0,0034 ha. 

Pagal metodiką teršalo KD10 išsiskiria 8,2 t/ha/m: 

8,2 t/ha/m x 0,0034 ha = 0,028 t/m = 0,0009 g/s 

Teršalo KD5 išsiskiria 0,82 t/ha/m:  

0,82 t/ha/m x 0,0034 ha = 0,0028 t/m = 0,00009 g/s 

Išmetamų kietųjų dalelių kiekiai, kraunant skaldą į savivarčius buvo apskaičiuoti 

pagal "Teršalų išmetimo iš neorganizuotų šaltinių statybinių medžiagų pramonėje 

apskaičiavimo metodiką". Rusų k. Методическое пособие По расчету выбросов 

от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов.  

Metinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

Qmetinis = K1 x K2 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G, t/metus 

čia:  

K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04. 

K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03. 

K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s). 

K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; K4 – 0,1, kai priimama, kad atlie-

kos pilamos į transporto priemones – savivarčius atvirus iš viršaus.  

K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie 

5 %, todėl K5= 0,8. 

K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; skaldos 

frakcijos dydis yra mažesnis nei 150 mm, todėl K7 – 0,2; 

B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; vidutinis medžiagų 

iškrovimo aukštis – iki 4 m, todėl B – 1. 

G – medžiagos iškrovimo našumas, t/metus. G – 76 000 t/metus. 

Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, skaldos krovimo į savivarčius metu: 

Qmetinis = 76000x  1x  2,0x8,0x1,0x2,1x03,0x04,0 = 1,75 t/metus 

Momentinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

sg
KKKKKK

Q /,
3600

10x Gx  x B xxxxx 6

754321  

čia:  

K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04. 

K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03. 

K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s). 

K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; K4 – 0,1, kai priimama, kad atlie-

kos pilamos į transporto priemones – savivarčius atvirus iš viršaus.  

K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie 

5 %, todėl K5= 0,8. 

K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; skaldos 

frakcijos dydis yra mažesnis nei 150 mm, todėl K7 – 0,2; 
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B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; vidutinis medžiagų 

iškrovimo aukštis – iki 4 m, todėl B – 1. 

G – medžiagos krovimo našumas – 27 t/val.  

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant skaldą į savivarčius: 

sgQ /172,0
3600

10x 27x  1x  2,0x8,0x1,0x2,1x03,0x04,0 6

  

› Likusios po didžiųjų atliekų rūšiavimo, netinkamos perdirbimui atliekos, ša-

kos ir medinis pakuotės smulkinamos smulkinimo mašina Doppstadt DW 

2060 „Buffalo“. Smulkinimas vykdomas lauke. Atliekos smulkinamos iki 

stambių dalių, todėl smulkinimo metu oro tarša nesusidaro. Plastiko atliekos 

bus smulkinamos pastate taip pat iki dalelių, kurios yra sunkios ir nusėda todėl 

oro teršalai nesusidarys. 

› Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

› lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė; 

› sunkiasvorių transporto priemonių manevravimas nagrinėjamoje teritori-

joje; 

› krautuvas. 

Iš išvardintų mobiliųjų aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą pateks pagrindi-

niai teršalai: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), kietosios dalelės 

(KD10 ir KD2,5) ir specifinis teršalas: angliavandeniliai. 

Ūkinės veiklos metu numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų kiekių skaičiavimai 

buvo atlikti vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų ter-

šalų apskaitos metodika (anglų kalba – EMEP/EEA Air pollutant emission invento-

ry guidebook (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 ), 

kuri įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 "Dėl į at-

mosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir 

apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios 

teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" patvirtintų metodikų sąrašą.  

Atsižvelgiant į transporto priemonės rūšį, srautą ir teršalų emisijos faktorių nuo 

transporto, į aplinkos orą išsiskiriančių aplinkos oro teršalų kiekis (t/metus) skai-

čiuojamas pagal formulę:  

Ei = N · EFi · M · t, 

kur: 

N – transporto priemonių skaičius, vnt./d; 

EFi – aplinkos oro teršalo taršos koeficientas, g/km; 

M – vienos transporto priemonės vidutinis nuvažiuojamas atstumas, km/d; 

t – darbo dienų skaičius per metus, d/metus.  

Skaičiavimuose priimama, kad iš į teritoriją atvyksiančių lengvųjų automobilių 40 

% sudarys dyzeliniai, o 60 % – benzininiai automobiliai, kurių svoris kis nuo 1,4 

iki 2 tonų bei atitiks PC Euro 5 – EC 715/2007 technologiją. Skaičiavimuose pasi-

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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rinkta vertinti nepalankesnę situaciją, kuomet PŪV veikloje eksploatuojamos dyze-

linį kurą naudojančios 16–32 t svorio paprastosios technologijos sunkiasvorės 

transporto priemonės bei dyzeliu varomas krautuvas. 

Ištrauka iš Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos me-

todikos pateikiama 6 lentelėje.  

6  lentelė. Aplinkos oro teršalų taršos koeficientai (Europos aplinkos agentūros į atmosferą iš-

metamų teršalų apskaitos metodika, 2014) 

Tipas 
Technolo-
gija 

Teršalo taršos koeficientas, 
g/km 

CO LOJ NO2 
KD=KD2.

5=KD10 

Lengvoji transporto priemonė 
(Benzinas, 1.4 – 2.0 t)  

PC Euro 5 0,62 0,065 0,061 0,0014 

Lengvoji transporto priemonė 
(Dyzelinis kuras, 1.4 – 2.0 t)  

PC Euro 5 0,04 0,008 0,61 0,0021 

Sunkiasvorė transporto priemonė 
(Dyzelinis kuras, 16 – 32 t)  

Paprasta 1,93 0,486 10,7 0,418 

Ūkinės veiklos teritorijoje skleidžiama mobiliųjų aplinkos oro taršos šaltinių emisi-

jos: 

› Planuojamos ūkinės veiklos metu į skaičiavimuose vertinamą 10 vietų auto-

mobilių stovėjimo aikštelę (plotas 200 m2 per dieną, darbo metu (7.00 – 18.00 

val.) atvyks iki 40 lengvųjų darbuotojų ir klientų automobilių (24 benzininių ir 

16 dyzelinių lengvųjų automobilių), kurių vienos transporto priemonės viduti-

nis nuvažiuojamas atstumas – 0,5 km per dieną. Tuomet: 

ECO = (24 · 0,62) + (16 · 0,04) · 0,5 · 260 = 2017,6 g/metus = 0,00202 t/metus 

ELOJ = (24 · 0,065) + (16 · 0,008) · 0,5 · 260 = 219,4 g/metus = 0,00022 t/metus 

ENO2 = (24 · 0,061) + (16 · 0,61) · 0,5 · 260 = 1459,1 g/metus = 0,00146 t/metus 

EKD = (24 · 0,0014) + (16 · 0,0021) · 0,5 · 260 = 0,26 g/metus = 8,7 · 10-6 t/metus 

› sunkiasvorių transporto priemonių manevravimas. Planuojama, kad į planuo-

jamos ūkinės veiklos teritoriją dienos metu 11 valandų laikotarpyje (7.00 – 

18.00 val.) gali atvykti iki 10 sunkiasvorių transporto priemonių, vienos trans-

porto priemonės vidutinis nuvažiuojamas atstumas – 0,8 km per dieną. Tuo-

met:    

ECO = 10 · 1,93 · 0,8 · 260  = 4014,4 g/metus = 0,004 t/metus 

ELOJ = 10 · 0,486 · 0,8 · 260  = 1010,9 g/metus = 0,00101  t/metus 

ENO2 = 10 · 10,7 · 0,8 · 260  = 22256 g/metus = 0,02226 t/metus 

EKD = 10 · 0,418 · 0,8 · 260  = 869,4 g/metus = 0,00087 t/metus 
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› atliekų pervežimui ir krovimui atliekų aikštelės teritorijoje 11 valandų dienos 

metu (7.00 – 18.00 val.) manevruos 1 krautuvas, kurio vieno vidutinis nuva-

žiuojamas atstumas – 5 km per dieną. Tuomet:  

ECO = 1 · 0,121 · 5 · 260  = 2509 g/metus = 0,00251 t/metus 

ELOJ = 1 · 0,012 · 5 · 260  = 631,8 g/metus = 0,00063 t/metus 

ENO2 = 1 · 4,61 · 5 · 260  = 13910 g/metus = 0,01391 t/metus 

EKD = 1 · 0,0268 · 5 · 260  = 543,4 g/metus = 0,00054 t/metus 

Apskaičiuojamas momentinis teršalų kiekis (g/s), išsiskirsiantis iš mobiliųjų aplin-

kos oro taršos šaltinių: 

3600

106






T

M
Q teršalo

teršalo  

kur: 

T – teršalo išmetimo trukmė val./metus; 

teršaloM
– susidarantis teršalo kiekis, t/metus. 

Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą iš mobilių taršos 

šaltinių išsiskiriantis teršalų kiekis pateiktas 7 lentelėje. 

7 lentelė. Teršalų kiekio skaičiavimo rezultatai 

Mobilusis PŪV aplinkos 
oro taršos šaltinis 

PŪV metu iš mobiliųjų taršos šaltinių iš-
siskirsiančių teršalų kiekis, t/metus 

 
Momentinis PŪV metu iš mobiliųjų tar-
šos šaltinių susidarantis teršalų kiekis, 
g/s 

CO LOJ  NO2 
KD=KD2.5

=KD10 
CO LOJ  NO2 

KD=KD2.

5=KD10 

10 vietų antžeminė lengvųjų 
transporto priemonių stovė-
jimo aikštelė 

0,00202 0,00022 0,00146 8,7·10-6 0,00036 3,9·10-5 0,00026 1,6·10-6 

Sunkiasvorių transporto 
priemonių manevravimas 
nagrinėjamo sklypo teritori-
joje 

0,00401 0,00101 0,02226 0,00087 0,00086 0,00022 0,00476 0,00019 

krautuvo darbo metu 0,00251 0,00063 0,01391 0,00054 0,00024 6,1·10-5 0,00135 5,3·10-5 

 

Oro taršos šaltinių schema pateikta 2 priede. 

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimai programa AERMOD View 

Skaičiuojant teršalų pažemio koncentracijas buvo įvertintos foninės teršalų kon-

centracijos. 2017 m. liepos 13 d. Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai 

vertinimo departamento raštas Nr. (28.7)-A4-7296 pateiktas 4 priede.  

Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio 

ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis LR aplinkos ministro ir sveikatos ap-
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saugos ministro 2010-07-07 d. įsakyme Nr. D1-585/V-611 "Aplinkos oro užterš-

tumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, 

švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos". Specifinių oro teršalų LOJ pažemio 

koncentracijos lygintos su ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos 2007-06-11 LR 

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro  įsakymu Nr. D1-329/V-469 "Ter-

šalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas 

ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas 

ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės". Skaičiuojamų aplinkos oro teršalų ribi-

nės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 8 lentelėje.  

8 lentelė. Skaičiuotų pagrindinių ir specifinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos 

žmonių sveikatos apsaugai 

Teršalo 
pavadinimas 

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 
8 val. 

vidurkis 
24 va-
landų 

Metinė 
 

Angliavandeniliai, sotieji, 
C11-C19 /kaip anglis/ 

1 mg (0,5 
val.)* 

- - - 

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) - - - 25 µg/m3 

*Atsižvelgiant į AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. AV-14, jeigu modelis neturi gali-

mybės skaičiuoti pusės valandos koncentracijos, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių 

verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. 

 

Angliavandeniliai (CH). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia 1 val. 98,5 

procentilio angliavandenilių koncentracija be fono siekia 0,6 µg/m3 (0,06 % RV) 

bei neviršija ribinės vertės (1 mg/m3), nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. 

Anglies monoksidas (CO).  Suskaičiuota didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio 

anglies monoksido vertė be fono siekia 9,4 µg/m3 (0,09 % RV), o įvertinus foninę 

koncentraciją – 532,6 µg/m3 (5,3 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės (10 

mg/m3).  

Azoto dioksidas (NO2). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia vidutinė metinė 

azoto dioksido koncentracija be fono siekia 1,2 µg/m3 (3,0 % RV), o įvertinus foną 

– 54,0 µg/m3 (135 % RV) bei 1,35 karto viršija ribinę vertę (40 µg/m3), nustatytą 

žmonių sveikatos apsaugai. Viršijimai fiksuojami ties kitų įmonių veiklos teritorija, 

o ties ūkinės veiklos sklypo ribomis koncentracija neviršija ribinių verčių. 

Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti 

16,0 µg/m3 (8,0 % RV), o įvertinus foną – 355,7 µg/m3 ir sudaryti 177,9 % bei 1,8 

karto viršyti nustatytą ribinę vertę (200 µg/m3). Viršijimai fiksuojami ties kitų į-

monių veiklos teritorija, o ties ūkinės veiklos sklypo ribomis koncentracija nevirši-

ja ribinių verčių. 
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Kietosios dalelės (KD10). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia vidutinė me-

tinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 7,3 µg/m3 (18,3 % RV), įvertinus 

foną – 32,6 µg/m3 (81,5 % RV) bei neviršija ribinės vertės (40 µg/m3), nustatytos 

žmonių sveikatos apsaugai.  

Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono gali siekti 

19,0 µg/m3 (38,0 % RV), o įvertinus foną – 44,4 µg/m3 ir sudaryti 88,8 % nustaty-

tos ribinės vertės (50 µg/m3). 

Kietosios dalelės (KD2.5). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia vidutinė me-

tinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 4,74 µg/m3 (19,0 % RV), o įverti-

nus foną – 24,9 µg/m3 ir sudaryti 99,6 % nustatytos ribinės vertės (25 µg/m3). 

IŠVADA: 

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų (CO, KD10, KD2.5) ir specifinių ap-

linkos oro teršalų (angliavandenilių) pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir 

įvertinus foną, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršija ribi-

nių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. Suskaičiuotos NO₂ pažemio kon-

centracijos be fono neviršija ribinės vertės, tačiau su fonu gaunami viršijimai. Vir-

šijimai fiksuojami ties kitų įmonių veiklos teritorija, o ties ūkinės veiklos sklypo 

ribomis koncentracija neviršija ribinių verčių. 

Nagrinėjamų aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos žemėlapiai pateikti 3 prie-

de. 

5.2 Taršos kvapais, galinčios daryti poveikį visuomenės 
sveikatai, vertinimas 

Su esama ir planuojama ūkinėmis veiklomis susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai 

buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental 

Software, Kanada). Programos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos 

oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas, bet, 

parinkus tam tikrus parametrus, apskaičiuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų 

kvapų sklaidą. AERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, 

tiek kelių medžiagų keliamo kvapo sklaidą. Gaunamas rezultatas – kvapo vienetas į 

kubinį metrą (OUE/m3), įvesties duomenys – kvapo vienetas per sekundę (OUE/s) 

arba vienetas į kvadratinį metrą per sekundę (OUE/m2/s). 

Kvapo sklaidos skaičiavimui atlikti reikalinga žinoti vertinamos medžiagos kvapo 

kiekio (OUE/s) išsiskyrimą iš taršos šaltinių, taršos šaltinių koordinates LKS–94 

arba WGS koordinačių sistemoje, fizinius vertinamų taršos šaltinių parametrus. 

Pastarieji gali kisti, priklausomai nuo vertinamo taršos šaltinio rūšies.  

Ūkinės veiklos teritorijoje tvarkomos kvapą skleidžiančios atliekos: 

› biologiškai suyrančias atliekas (šakas); 

› mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštas popieriaus ir kartono, plastiki-

nes (kartu su PET), stiklo ir kitas pakuotes; 
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› mišrias komunalines atliekas (šiuo metu įmonė mišrių komunalinių atliekų 

netvarko, tačiau pasilieka tokią galimybę jeigu dėl techninių kliūčių nebus į-

manoma šių atliekų vežti tiesiai į MBA įrenginius); 

› taip pat kvapai gali susidaryti vykdant biologiškai suyrančių atliekų kompos-

tavimą (šiuo metu įmonė kompostavimo nevykdo, tačiau skaičiavimuose įver-

tintas blogiausias variantas, jeigu kompostavimas bus vykdomas, nes įmonės 

TIPK leidime tokia galimybė numatyta). 

Kitos ūkinės veiklos metu tvarkomos ar PŪV metu planuojamos tvarkyti atliekos 

kvapų neskleis.  

Veikla, kurios metu susidaro ir į aplinkos orą išsiskiria kvapai: 

› biologiškai skaidžių atliekų (šakų) laikymas ir smulkinimas lauko aikštelėje;  

› mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių ir mišrių komunalinių 

atliekų krovos darbai, rūšiavimas ir laikymas (šiuo metu įmonė mišrių komu-

nalinių atliekų netvarko, tačiau pasilieka tokią galimybę jeigu dėl techninių 

kliūčių nebus įmanoma šių atliekų vežti tiesiai į MBA įrenginius). Visi darbai 

vykdomi patalpoje, išskyrus plastikinės pakuotės ir plastikinės pakuotės po rū-

šiavimo laikomos lauko aikštelėse. Taip pat išrūšiuotos mišrios komunalinės 

atliekos būtų laikomos laiko aikštelėje suvyniotos į plėvelę, kad atliekos ne-

pasklistų aplinkoje; 

› biologiškai skaidžių atliekų (smulki frakcija, gauta išrūšiavus mišrias komuna-

lines atliekas) laikymas bei kompostavimui tinkamų atliekų kompostavimas 

lauke (šiuo metu įmonė kompostavimo nevykdo, tačiau skaičiavimuose įver-

tintas blogiausias variantas, jeigu kompostavimas bus vykdomas, nes įmonės 

TIPK leidime tokia galimybė numatyta). 

Kvapo taršos šaltiniai: 

› Biologiškai skaidžių atliekų (šakų) laikymo ir smulkinimo aikštelė (plotas 180 

m2). Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 603.  

Kvapo koncentracija, išsiskirsianti biologiškai skaidžių atliekų (šakų) laikymo me-

tu: 8 OUE/s/m2  

Kvapo koncentracija, išsiskirsianti biologiškai skaidžių atliekų (šakų) smulkinimo 

metu – 2000 OUE/s. 

Kvapo koncentracija buvo priimta vadovaujantis Anglijos kvapo vertinimo ataskai-

ta. Ataskaitoje buvo atliktas kvapų modeliavimas nuo šakų laikymo ir smulkinimo. 

› Pastato, kuriame iškraunamos, rūšiuojamos ir dalis laikoma mišriomis komu-

nalinėmis atliekomis užterštų pakuočių ar mišrių komunalinių atliekų, vartai. 

Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 604.  

Kvapas į aplinkos orą iš pastato išsiskirs neorganizuotai per atidarytus pastato var-

tus nuo mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių ir mišrių komuna-
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linių atliekų rūšiavimo, krovimo ir saugojimo. Kvapo koncentracija nuo mišriomis 

komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių ir mišrių komunalinių atliekų buvo 

Priimta vadovaujantis Esekso apskrities tarybos Atliekų perkrovimo stoties kvapo 

vertinimo ataskaita 2012 m.1 Ataskaitoje nurodyti kvapo emisijos faktoriai skirti 

apskaičiuoti kvapo emisijoms iš įvairių atliekų tvarkymo etapų tame tarpe ir iš miš-

rių komunalinių atliekų krovimo bei laikymo. Šie emisijų faktoriai buvo gauti pa-

naudojus kvapo matavimų duomenis ir duomenis pateiktus Olandijos oro taršos 

vertinimo vadove. Vadovaujantis ataskaita, rūšiuojant mišrias komunalines atlie-

kas, išsiskiria 159 OUE/s kvapo koncentracija, kraunant 159 OUE/s, o laikant – 145 

OUE/s. Išversta ataskaitos ištrauka su nurodytais kvapo emisijos faktoriais pridėta 4 

priede.  

› Aikštelė (plotas 140 m2), kurioje laikomos dalis išrūšiuotų mišriomis komuna-

linėmis atliekomis užterštų pakuočių ir mišrių komunalinių atliekų. Neorgani-

zuotas taršos šaltinis Nr. 605. Kvapo koncentracija – 0,5 OUE/s/m2 buvo pri-

imta vadovaujantis aukščiau minėta Esekso apskrities tarybos Atliekų perkro-

vimo stoties kvapo vertinimo ataskaita 2012 m. 

› Aikštelė (plotas 100 m2), kurioje laikomos neišrūšiuotos mišriomis komunali-

nėmis atliekomis užterštos plastikinės pakuotės. Neorganizuotas taršos šaltinis 

Nr. 606. Kvapo koncentracija – 0,5 OUE/s/m2 buvo priimta vadovaujantis 

aukščiau minėta Esekso apskrities tarybos Atliekų perkrovimo stoties kvapo 

vertinimo ataskaita 2012 m. 

› Biologiškai suyrančių atliekų laikymo ir kompostavimo aikštelė (plotas 100 

m2). Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 607. Kvapo koncentracija – 2040 

OUE/s/m2 buvo priimta vadovaujantis Jungtinės Karalystės Kompostavimo ir 

kvapų kontrolės gerąja praktika ir metodiniais nurodymais (angl. Good 

Practice and Regulatory Guidance on Composting and Odour Control for 

Local Authorities). Kvapo koncentracija buvo gauta sudėjus visų komposta-

vimo stadijų kvapo koncentracijas pateiktas aukščiau minėtoje literatūroje. 

Kvapo sklaidos skaičiavimai 

Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uo-

džia žmogus). AERMOD View programa skaičiuojamas 1 valandos kvapo koncent-

racijos pasiskirstymas, pritaikant 98 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su Lietu-

vos higienos normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamo-

sios aplinkos ore" 9 punkte nurodyta ribine kvapo koncentracija (8 OUE/m3). 

Atliekant skleidžiamo kvapo vertinimą buvo naudoti Lietuvos HMT pateikti Vil-

niaus meteorologinės stoties matavimų duomenys. Kvapo sklaidos modeliavimas 

atliktas įvertinant 2010–2015 m. kiekvienos dienos valandinius meteorologinių 

reiškinių (vėjo krypties ir greičio, oro temperatūros bei vietovės debesuotumo) ste-

bėjimų duomenis. Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministeri-

jos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas pridedamos 4 priede. 

                                                      

 

 
1 http://www.essex.gov.uk/Environment%20Planning/Recycling-Waste/Waste-

Strategy/Documents/Odour-Assessment.pdf  

http://www.essex.gov.uk/Environment%20Planning/Recycling-Waste/Waste-Strategy/Documents/Odour-Assessment.pdf
http://www.essex.gov.uk/Environment%20Planning/Recycling-Waste/Waste-Strategy/Documents/Odour-Assessment.pdf
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Skaičiavimo rezultatai rodo, kad maksimali planuojamos ūkinės veiklos sukeliama 

kvapo koncentracija yra ūkinės veiklos teritorijos ribose ir siekia 9,7 OUE/m3, o ties 

sklypo ribomis svyruoja nuo 2,5 OUE/m3 iki 7,0 OUE/m3 ir neviršija HN121:2010 

"Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurody-

tos ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3).  

Kvapo taršos šaltinių schema pateikta 2 priede. Kvapo koncentracijos modeliavimo 

žemėlapis yra pateiktas 3 priede. 

2016 m. rugpjūčio 5 d. NVSC prie SAM Vilniaus departamentas atlikto UAB 

"Ecoservice" aikštelės, esančios Gariūnų g. 71 Vilniuje atliko operatyviąją visuo-

menės sveikatos saugos kontrolę. Kontrolės metu buvo atlikti ūkinės veiklos sklei-

džiamų kvapų matavimai ir modeliavimas. Patikrinimo metu Lietuvos higienos 

normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore" pažeidimų nenustatyta. Patikrinimo aktas pateiktas 4 priede. 

IŠVADA: 

Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija tiek 

planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvena-

mojoje aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo kon-

centracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinės 

kvapo koncentracijos (8 OUE/m3). 

5.3 Fizikinės  taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 
sveikatai, vertinimas 

Su esama ir planuojama ūkinėmis veiklomis susijusio triukšmo lygio sklaidos skai-

čiavimai planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir aplink esančioje artimiausioje 

gyvenamoje aplinkoje buvo atlikti kompiuterine programa Cadna/A.  

Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant 

vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs – keliai, geležinkeliai, oro transpor-

tas, taškiniai – pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas ke-

lių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat gali įvertinti ir prieštriukšmines 

priemones, t. y. jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibe-

lais arba absorbcijos koeficientą ir t. t.). Vienas iš programos privalumų yra tai, kad 

triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodi-

komis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinke-

liams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

Programa Cadna/A, yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų mo-

delių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Triukšmo lygio skaičiavimai atliekami pagal paros transporto eismo intensyvumą, 

taškinių bei ploto triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Taip pat galima atlikti 

skirtingų scenarijų (kintamieji: eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų 

transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute) skaičiavimus ir pa-

lyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų 

izolinijomis – 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA.  
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Triukšmo sklaida skaičiuota 1,5 m aukštyje, kaip nurodo standarto ISO 9613-

2:1996 Akustika. Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas – 2 dalis: Bend-

roji skaičiavimo metodika (Acoustics - Attenuation of sound during propagation 

outdoors - Part 2: General method of calculation) 8.3.1 skyriaus nuostata vie-

naukščio tipo gyvenamiesiems rajonams.  

Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygiai buvo įvertinti pagal HN 

33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638). Vertinant viešo naudojimo 

gatvių ir kelių triukšmą, buvo taikytas HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas. Vertinant 

nagrinėjamame žemės sklype numatomą vykdyti veiklą – taikytas HN 33:2011 1 

lentelės 4 punktas.  

9  lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės pas-

kirties pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas 

Paros lai-

kas, val. 

Ekvivalentinis 

garso slėgio 

lygis, dBA 

Maksimalus 

garso slė-

gio lygis, 

dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuome-

ninės paskirties pastatų aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo (3 punktas) 

6–18 65 70 

18–22 60 65 

22–6 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuome-

ninės paskirties pastatų aplinkoje, 

veikiamoje ūkinės komercinės 

veiklos (4 punktas) 

6–18 55 60 

18–22 50 55 

22–6 45 50 

Triukšmo šaltiniai  

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje triukšmą skleisiantys ir triukšmo lygio 

sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs triukšmo šaltiniai yra: 

› 10 darbuotojų lengvųjų automobilių talpinanti automobilių stovėjimo aikštelė 

(200 m2). Skaičiavimuose priimamas lengvųjų automobilių srautas sieks 40 

aut. darbo dienos metu. Lengvųjų transporto priemonių važiavimo laikas įver-

tintas atsižvelgiant į planuojamą darbo laiką, t. y. 7.00 – 18.00 val. Aikštelė 

triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinta kaip ploto triukšmo šaltinis;  

› lengvųjų transporto priemonių manevravimas iki lengvųjų automobilių stovė-

jimo aikštelės nagrinėjamoje teritorijoje. Lengvųjų automobilių srautas sieks 

iki 10 aut./val. Lengvųjų automobilių judėjimas skaičiavimuose įvertintas kaip 

linijinis triukšmo šaltinis; 

› sunkiasvorės transporto priemonės. Skaičiavimuose priimta, kad laikotarpyje 

7.00 – 18.00 val. gali atvykti iki 10 sunkiasvorių transporto priemonių. Sun-

kiasvorių transporto priemonių manevravimas teritorijoje įvertintas kaip lini-

jinis triukšmo taršos šaltinis;  

› nagrinėjamoje teritorijoje manevruosiantis 1 autokrautuvas. Krautuvo sklei-

džiamas triukšmas – 102 dB(A). Skaičiavimuose krautuvo manevravimo tra-

jektorija įvertinta kaip linijinis triukšmo šaltinis, maksimaliai skleidžiantis 

triukšmą 7.00–18.00 val. 
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Triukšmo lygio sklaidos skaičiavimuose priimama, kad planuojamos ūkinės veik-

los teritorijoje manevruosiančio transporto vidutinis greitis sieks apie 10 km/val. 

Ūkinės veiklos teritorijoje triukšmą skleisiantys ir triukšmo lygio sklaidos skaičia-

vimuose įvertinti stacionarūs laikotarpyje 7.00–18.00 val. veiksiantys triukšmo 

šaltiniai yra: 

› Pastatas, kuriame triukšmą skleis: 

› rūšiavimo linija, skleidžianti 50 dB(A) triukšmą, 15 m nuo įrenginio2; 

› presas, skleidžiantis 75 dB(A) triukšmą3. 

› plastikų smulkintuvas, 100 db(A)4 

› Lauke vykdomi didžiųjų bei statybinių atliekų krovos darbai, skleisiantys 93 

dB(A)5 triukšmą. 

› Smulkintuvas Doppstadt DW 2060 „Buffalo“. Smulkintuvo techninėje speci-

fikacijoje nurodyta, kad jis skleidžia žemą triukšmo lygį. Skaičiavimuose pri-

imta, blogesnis variantas, tos pačios įmonės pakrauto galingesnio smulkintuvo 

triukšmo lygis – 111,8 db(A) 6.  

› Statybinių atliekų smulkintuvas skleisiantis 98 dB(A) triukšmą. 

Skaičiavimuose stacionarūs triukšmo šaltiniai vertinti kaip plotiniai triukšmo šalti-

niai. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertintos pastato Nr. 1 sienos akustinės 

savybės ir priimtas mūro sienos garso izoliacijos rodiklis Rw = 55 dB.  

Informacija apie triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygius pateikta 4 priede.  

Kadangi ūkinė veikla vykdoma ir planuojama vykdyti tik dienos metu (7.00 – 

18.00 val.), modeliuotas tik dienos triukšmo lygis. 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Suskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai ties ūkinės veiklos teritorijos ribomis 

pateikti 10 lentelėje.  

 

 

                                                      

 

 
2 Rūšiavimo linijos triukšmo lygis priimtas pagal matavimus atliktus tyrime, kurio nuoroda: 

http://www.planning.lacity.org/eir/LoyolaMarymountUniv/DEIR/Apx_IV_Ib_Recycling_a

nd_Waste_Management_Operation.pdf  
3 http://www.miltek.com.au/shop/product/hzt600-horizontal-waste-press  
4 http://www.hse.gov.uk/noise/goodpractice/plastics.htm  
5Krovos darbų triukšmo lygis priimtas pagal JAV Susisiekimo departamento triukšmo 

duomenų bazėje pateiktus lygius, nuoroda: 

https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cf

m  
6 https://www.resale.info/fr/doppstadt-dw-2560-b%C3%BCffel-single-shaft-shredder/No-

31842631  

http://www.planning.lacity.org/eir/LoyolaMarymountUniv/DEIR/Apx_IV_Ib_Recycling_and_Waste_Management_Operation.pdf
http://www.planning.lacity.org/eir/LoyolaMarymountUniv/DEIR/Apx_IV_Ib_Recycling_and_Waste_Management_Operation.pdf
http://www.miltek.com.au/shop/product/hzt600-horizontal-waste-press
http://www.hse.gov.uk/noise/goodpractice/plastics.htm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cfm
https://www.resale.info/fr/doppstadt-dw-2560-b%C3%BCffel-single-shaft-shredder/No-31842631
https://www.resale.info/fr/doppstadt-dw-2560-b%C3%BCffel-single-shaft-shredder/No-31842631
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10 lentelė. Prognozuojamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos teritorijos ribomis 

Vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos 

*LL 55 dB(A) 

Šiaurinė sklypo riba 28 – 41  

Rytinė sklypo riba 40 – 44  

Pietinė sklypo riba 42 – 53  

Vakarinė sklypo riba 41 – 53  

*LL - leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sklypo 

ribos nutolusi daugiau kaip už 0,8 km į rytus, todėl poveikis nebus juntamas. 

Transporto sukeliamas triukšmas 

Ūkinės veiklos teritorija yra pasiekiama privažiavimo keliu nuo Gariūnų g. (ma-

gistralinis kelias Nr. A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis). Triukšmo lygio sklaidos 

skaičiavimuose įvertintas orientacinis perspektyvinis eismo intensyvumas Gariūnų 

g., kuris siekia 32 270 transporto priemonių per parą (iš jų 30,0 % sunkiasvorių 

transporto priemonių) į abi puses. Taip pat įvertintas į pietus nuo nagrinėjamo 

sklypo esantis Savanorių prospektas (magistralinis kelias Nr. A1 Vilnius – Kaunas 

– Klaipėda), kurio orientacinis perspektyvinis eismo intensyvumas 2016 m. siekia 

11 153 transporto priemonių per parą (iš jų 15,0 % sunkiasvorių transporto prie-

monių) į abi puses. Eismo intensyvumas priimtas naudojant Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos interneto svetainėje skelbiamus duomenis (informacijos šaltinis: 

www.eismoinfo.lt).  

Triukšmo lygio sklaidos skaičiavimuose įvertintas orientacinis perspektyvinis eis-

mo intensyvumas artimiausiose gatvėse buvo prognozuotas remiantis Lietuvos au-

tomobilių kelių direkcijos interneto svetainėje skelbiamais duomenimis ir įvertinus 

natūralų viso transporto intensyvumo padidėjimą 5 % bei transporto srauto padidė-

jimą nuo nagrinėjamos ūkinės veiklos. 

Atliekant triukšmo lygio sklaidos skaičiavimus taip pat buvo įvertintas autotrans-

porto judėjimo greitis, kuris Gariūnų gatvėje siekia apie 70 km/val., Savanorių pr. 

90 km./val., o privažiavimo kelyje – apie 40 km/val. 

Vertinant transporto sukeliamą triukšmą, buvo skaičiuotas tik dienos triukšmo ly-

gis, kadangi vakaro ir nakties metu transporto atvykimas į esamos ir planuojamos 

ūkinės veiklos teritoriją nenumatomas.  

Prognozuojami transporto sukeliamo triukšmo lygiai ties planuojamos ūkinės veik-

los teritorijos ribomis pateikti 11 lentelėje. 

11  lentelė. Prognozuojamas transporto sukeliamas triukšmo lygis ties planuojamos ūkinės veik-

los teritorijos ribomis 

Vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos 

*LL 65 dB(A) 

Šiaurinė sklypo riba 55 – 58 

Rytinė sklypo riba 52 – 55  

Pietinė sklypo riba 53 – 57  

Vakarinė sklypo riba 57 – 59  

*LL - leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 

http://www.eismoinfo.lt/
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IŠVADOS: 

› Prognozuojama, kad esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas 

triukšmo lygis nei ūkinės veiklos teritorijoje, nei už jos ribų dienos metu ne-

viršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės 

veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.  

› Suskaičiuotas aplinkinėse gatvėse pravažiuosiančio transporto sukeliamas 

triukšmas nei ūkinės veiklos teritorijoje, nei už jos ribų dienos metu neviršys 

didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 

33:2011 1 lentelės 3 punktą.  

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede.  

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

Atliekant PVSV, nebuvo identifikuota kitų reikšmingų ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darančių veiksnių, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuo-

tos norminiuose teisės aktuose. 

5.5 Kiti planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai 
įtaką darantys veiksniai 

Vandens ir dirvožemio kokybė 

Ūkinės veiklos teritorija, kuria važinėja transportas, padengta vandeniui nelaidžia 

asfalto danga. Pavojingos atliekos laikomos atskirose sandariose paženklintose tal-

pose specialiai skirtose patalpose ir konteineriuose, siekiant išvengti tiesioginių 

saulės spindulių ir kritulių poveikio. Pavojingų atliekų laikymo zonos padengtos 

nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Taip pat 

šioje zonoje numatytos priemonės išsipylusiems pavojingiems skysčiams lokali-

zuoti (sorbentai, pašluostės). Nepavojingos atliekos saugomos aikštelėse pagal nu-

rodytus atliekų rūšis. Visos aikštelės įrengtos su skysčiams nepralaidžia danga. Ū-

kinės veiklos metu gamybinių nuotekų nesusidaro, paviršinės ir buitinės nuotekos 

surankamos į rezervuarą ir ascenizaciniu automobiliu išvežamos į UAB "Vilniaus 

vandenys". Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, vykdant ūkinę veiklą, van-

dens ir dirvožemio taršos nenumatoma.  

Nelaimingų atsitikimų rizika 

Įmonėje yra įgyvendinti visi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai, 

kaip tai numatyta Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose. Įmonės darbuotojai ap-

rūpinti darbo saugos priemonėmis bei nustatyta tvarka instruktuojami pirminiu (į-

vadiniu) ir periodiniu instruktavimu, supažindinami su darbo saugos taisyklėmis. 

Ūkinės veiklos vietoje yra įrengtos pirminės gaisro gesinimo priemonės (smėlio 

dėžės, gesintuvai, kastuvai, laužtuvas, kirvis, kibiras). Numatoma, kad nelaimingų 

atsitikimų rizika yra minimali, įvykus nelaimingam įvykiui, bus naudojamos ap-

saugos priemonės.  
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Užimtumas, darbo rinka, darbo galimybės 

Ūkinė veikla turi teigiamą tiesioginę įtaką darbo rinkai, kadangi šiai veiklai reika-

lingi darbuotojai. 

Galimi konfliktai  

Atliekų tvarkymo veikla šioje vietoje vykdoma nuo 1995 m. Įmonė turi įsidiegus 

Kokybės vadybos sistemą ISO 9001:2008, Aplinkos vadybos sistemą ISO 

14001:2004 ir EMAS sertifikatą. Teritorija, kurioje saugomos atliekos, yra aptverta 

6 metrų tvora, kad atliekos nebūtų išnešiojamos, po gretimas teritorijas. Taip pat 

darbuotojai kiekvieną dieną renka išsibarsčius atliekas teritorijos ribose ir už jos.  

Vykdant ūkinę veiklą, dirvožemio ir vandens taršos nenumatoma, nelaimingų atsi-

tikimų rizika minimali. Triukšmo, oro taršos ir kvapo sklaidos skaičiavimai rodo, 

kad nei įmonės keliama tarša neviršija ribinių dydžių už sklypo ribų. Remiantis 

aukščiau išdėstytais argumentais, manoma, kad konfliktų neturėtų kilti. 

6 Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai 
sumažinimo priemonių aprašymas 

Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma. 

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Vilniaus m. sav. 2015 m. pradžioje 

gyveno 543 060 asmenų, gyventojų tankis – 1 356,6 žm./km2. Lietuvos sveikatos 

rodiklių informacinės sistemos duomenimis 2015 m. Vilniaus m. gimstamumo 

rodiklis buvo 12,9/1000 gyv., mirtingumo rodiklis – 10,8/1000 gyv. Vyrai sudarė 

44,77 proc. populiacijos, moterys atitinkamai – 55,23 proc. 0–17 m. amžiaus 

gyventojų dalis buvo 18,49 proc., 18–44 m. – 41,06 proc., 45–64 m. – 24,65 proc., 

65 m. ir vyresnių – 15,8 proc. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas – 4/1000 gyvų 

gimusių. 

Mirties priežasčių registro duomenimis 2014 m. Vilniaus m. sav. daugiausia 

žmonių mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (3097 asmenys), antroje vietoje buvo 

piktybiniai navikai (1288 asmenys), trečioje – kitos mirties priežastys. Mirties 

priežasčių struktūra Vilniaus m. sav. 2014 m. pateikta 4 pav. 



 
ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLA GARIŪNŲ G. 71, VILNIUS 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA 

 

41 

  
 4 pav. Mirties priežasčių struktūra Vilniaus m. sav. 2014 m. 

7.2  Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Vykdant ūkinę veiklą, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas ir oro tarša. 

Triukšmas turi įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis bei nuotaikos sutriki-

mais. Taip pat triukšmo sukeltas lėtinis stresas gali įtakoti sergamumą kraujotakos 

ir virškinimo sistemos ligomis. Oro tarša turi įtakos gyventojų sergamumui kvėpa-

vimo ir kraujotakos sistemos ligomis bei piktybiniais navikais. Kvapai gali sukelti 

galvos skausmus ir sutrikdyti miegą, o tai turi įtakos sergamumui nervų sistemos 

ligomis bei nuotaikų sutrikimais. Sergamumas pagrindinėmis ligomis, kurias gali 

sukelti triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais Vilniaus m. 2015 m. pateiktas 12 lente-

lėje. 

12 lentelė. Sergamumas ligomis, kurias gali sukelti triukšmas ir oro tarša Vilniaus m. 2015 

m. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema  

Rodiklis Reikšmė 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 
gyv.  

27360,3 

Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97) 100000 gyv. 2012 
m. 

653,57 

Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais 
(C33-C34) 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.) 

38,86 

Sergamumas nuotaikos sutrikimais (F30-F39) 100000 gyv. 275,29 

Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv. 4335,8 

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 
gyv. 

4867,42 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000 
gyv. 

7688,66 

 

Kita
9%

Piktybiniai 
navikai

22%

Kraujotakos 
sistemos ligos

53%

Kvėpavimo 
sistemos ligos

2%

Virškinimo 
sistemos ligos

6%

Išorinės mirties 
priežastys

8%
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7.3  Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Gyventojų rizikos grupės t. y. labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės yra neįgalieji, 

mažas pajamas gaunantys asmenys, socialinės rizikos šeimos ir vaikai bei pagyve-

nę asmenys, sergantys piktybiniais navikais, lėtinėmis kraujotakos ir kvėpavimo, 

nervų sistemų ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Šie asmenys yra jautriausi oro 

taršai, triukšmui ir taršai kvapais. Pagrindiniai 2015 m. rodikliai, susiję rizikos gru-

pėmis Vilniaus m., pateikti 13 lentelėje. Toliau tekste pateiktas šių rodiklių palygi-

nimas su populiacijos duomenimis. 

13 lentelė. Pagrindiniai 2015 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis Vilniaus m. Šaltinis: Lie-

tuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema 
Rodiklis Reikšmė 

Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am apdraustajam 5,78 

Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 
proc. darbingumo lygis, skaičius 1000 darb. amž. gyv. 

5,44 

Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas, 
skaičius 1000 vaikų 

3,16 

Sergamumas piktybiniais navikais 0–17 m. amžiaus grupėje 
100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.) 

15,68 

Sergamumas piktybiniais navikais vyresnių nei 65 m. amžiaus 

grupėje 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.) 

2349,41 

Sergamumas nervų sistemos ligomis 0–17 m. amžiaus grupėje 
100000 gyv. 

2482,44 

Sergamumas nervų sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 
grupėje 100000 gyv. 

5496,38 

Sergamumas nuotaikos sutrikimais 0–17 m. amžiaus grupėje 
100000 gyv. 

30,83 

Sergamumas nuotaikos sutrikimais vyresnių nei 65 m. amžiaus 
grupėje 100000 gyv. 

396,66 

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0–17 m. amžiaus grupėje 
100000 gyv. 

1897,69 

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m. 
amžiaus grupėje 100000 gyv. 

11220 

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis vyresnių 
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv. 

1164,31 

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 0–17 m. 
amžiaus grupėje 100000 gyv. 

1230,26 

Sergamumas astma 0–17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv. 1205,36 

Sergamumas astma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 
gyv. 

369,46 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv. 1,14 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv. 16,96 
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Sergamumas piktybiniais navikais tiek vaikų, tiek pagyvenusių asmenų tarpe Vil-

niaus m. 2012 m. buvo didesnis nei Lietuvoje. Naujesnių duomenų apie sergamu-

mą piktybiniais navikais šiuo metu pateikti nėra galimybės, nes paskutiniai priei-

nami Vėžio registro duomenys yra 2012 m. 
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Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius ir dirbančiųjų suaugusiųjų, ku-

riems pirmą kartą nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis skaičius Vilniaus m. yra 

mažesnis nei visoje Lietuvoje. 
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Sergamumas nuotaikos sutrikimais tiek vaikų, tiek pagyvenusių asmenų tarpe Vil-

niaus m. yra mažesnis nei Lietuvoje.
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Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Vilniaus m. vaikų tarpe yra didesnis, o 

vyresnių asmenų tarpe mažesnis nei  Lietuvoje.
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Sergamumas nervų sistemos ligomis Vilniaus m. vaikų tarpe yra didesnis, o 

vyresnių asmenų tarpe mažesnis nei Lietuvoje.
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Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis Vilniaus m. vaikų tarpe 

yra didesnis, o vyresnių asmenų tarpe mažesnis nei Lietuvoje.
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Vaikų ir pagyvenusių asmenų sergamumas astma Vilniaus m. yra didesnis nei 

visoje Lietuvoje.  
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Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas Vilniaus m. yra mažiau nei 

visoje Lietuvoje. 

 

 

2015 m. Vilniaus m. buvo mažiau socialinės rizikos šeimų bei socialinės pašalpos 

gavėjų nei visoje Lietuvoje. 
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7.4 Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių 
palyginimas su visos populiacijos duomenimis 

Vilniaus m. gyventojų demografiniai rodikliai ir mirties priežasčių struktūra pana-

šūs kaip ir visos Lietuvos.  

Vilniaus m. gimstamumas 1000 gyv. yra didesnis nei visoje Lietuvoje, o mirtingu-

mas 1000 gyv. – mažesnis.  
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Taip pat, iš žemiau pateiktų diagramų, galime matyti, kad sergamumas nuotaikos 

sutrikimais, nervų ir kraujotakos sistemų ligomis Vilniaus m. yra mažesni nei viso-

je Lietuvoje.  
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Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Vilniaus m. yra didesnis nei visoje Lie-

tuvoje, o sergamumas virškinimo sistemos ligomis nuo 2010 m. Vilniuje buvo di-

desnis nei visoje Lietuvoje, tačiau 2015 m. sumažėjo. 
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Taip pat, iš žemiau pateiktų diagramų, galime matyti, kad sergamumas piktybiniais 

navikais Vilniuje 2001–2012 m. buvo didesnis nei visoje Lietuvoje, tačiau ser-

gamumas trachėjos, plaučių, bronchų piktybiniais navikais – mažesnis nei visoje 

Lietuvoje. Naujesnių duomenų apie sergamumą piktybiniais navikais šiuo metu 

pateikti nėra galimybės, nes paskutiniai prieinami Vėžio registro duomenys yra 

2012 m. 
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7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės 
sveikatos būklei 

Ūkinės veiklos keliama oro tarša, triukšmas ir tarša kvapais neviršys ribinių verčių, 

todėl poveikis visuomenės sveikatos būklei nenumatomas. 

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo 
arba tikslinimo pagrindimas 

8.1 Objekto sanitarinė apsaugos zona 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu 

Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 

22-652; 2011, Nr. 89-4249) XIV skyriaus Gamybinių ir komunalinių objektų sani-

tarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos 67 p. antrinių žaliavų surinkimo bazėms 

reglamentuojamas SAZ dydis yra 300 m, LI skyriaus Pavojingų atliekų laikinojo 

saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos 206 p. 

pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelių reglamentuojamas SAZ dydis yra 

500 m. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. 

įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 

taisyklių priedo 22 skyriaus 22.2 punktu, ne metalo laužo ir atliekų perdirbimui 

nustatytas 500 metrų sanitarinės apsaugos zonos dydis. 

8.2 Sanitarinės apsaugos zonos plotas 

Įvertinus cheminę ir fizikinę esamos ir planuojamos ūkinės veiklos keliamą taršą, 

numatoma SAZ sutapatinti su sklypo ribomis. SAZ plotas – 3,1772 ha.  

Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 2 priede. 

9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
metodų aprašymas 

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo metodai 

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai: 

› Informacijos surinkimas ir apdorojimas. 

› Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir anali-

zė. 

› Triukšmo, oro taršos ir kvapų modeliavimas. 

› Sveikatai darančių įtaką veiksnių kokybinis įvertinimas. 

Oro teršalų klaidos aplinkos ore programos ISC-AERMOD View paketas skirtas oro 

teršalų modeliavimui ir atvaizdavimui. ISC-AERMOD View galima sumodeliuoti 

kelių tipų teršalų išmetimo šaltinius – taškinius, linijinius, ploto, pasirenkant skir-

tingus mastelius.  

Programos Cadna/A 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 
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nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos pri-

valumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungoje 

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 leng-

vųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir 

palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų 

izolinijomis – 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA. 

Su ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant ISC-

AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). 

Programos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių 

(taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus 

parametrus, apskaičiuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų kvapų sklaidą. ISC-

AERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių me-

džiagų keliamo kvapo sklaidą. 

Modeliavimo tikslas buvo įvertinti ar ūkinės veiklos metu skleidžiamo triukšmo 

lygiai, oro tarša ir tarša kvapais atitinka LR teisės aktuose numatytas normas. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai 

Vilniaus m. gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys gali 

netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis.  

Modeliavimo metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs.  

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skai-

čiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 

2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo 

standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad paklaidos, susiję su skai-

čiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos, o turint 

tikslius įvesties duomenis, laikoma, kad sumodeliuoto triukšmo paklaida neviršija 

1 dBA į didesnę ar mažesnę pusę. 

Oro taršos sklaidos skaičiavimuose programa ISC-AERMOD View, kaip ir triukšmo 

sklaidos skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo naudoja-

mo modelio atitikimo realiai situacijai, ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo teršalų 

sklaidos modelio patikimumas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir 

matavimų rezultatų palyginimu. Oro taršos modeliavime galimos paklaidos dau-

giausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos Par-

lamento 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 ISC-AERMOD View programa, 

neviršija leistinų neapibrėžčių. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
išvados 

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavi-

mus. Ūkinė veikla poveikio visuomenės sveikatai neturės.  
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11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Įvertinus cheminę ir fizikinę esamos ir planuojamos ūkinės veiklos keliamą taršą, 

numatoma SAZ sutapatinti su sklypo ribomis. SAZ plotas – 3,1772 ha.  

Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 2 priede.  

12 Rekomendacijos 

Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavi-

mus. Ūkinė veikla poveikio visuomenės sveikatai neturės, todėl rekomendacijų 

pateikimas netikslingas. 
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