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1. Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą): juridinio asmens 

pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, 

faksas, elektroninio pašto adresas. 

PŪV organizatorius (užsakovas): UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“  

Įmonės kodas: 302626931 

Adresas: Palemono g. 1, Kaunas 

Tel.: 8 (37) 490 260 

El. paštas: paulius.repsys@zalvaris.lt   

 

PŪV organizatorius (užsakovas): UAB „Žalvaris“  

Įmonės kodas: 120504795 

Adresas: Palemono g. 1, Kaunas 

Tel.: 8 (37) 490 260 

El. paštas: rasa.cepurniene@zalvaris.lt   

 

2. Informacija apie ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

(toliau – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas) ataskaitos (toliau – 

Ataskaita) rengėją: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, 

kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninio 

pašto adresas (pridedama juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidžiančios 

verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija). 

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekokonsultacijos“ (licencijos Nr. VSL-308 kopija pateikta 1 priede). 

Adresas: Kubiliaus g. 6-5, 08234, Vilnius  

 

Kontaktiniai asmenys – aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Laura Vanagaitė, tel.: (8 

5) 274 54 91, el. paštas: lvanagaite@gmail.com; projektų vadovė Inga Muliuolė, tel.: (8 5) 274 54 

91, el. paštas: inga@ekokonsultacijos.lt; aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel.: (8 5) 

274 54 91, el. paštas: jolanta@ekokonsultacijos.lt; aplinkos apsaugos specialistė Kristina Pilžis, tel.: 

8 685 20424, el. paštas: kristina@ekokonsultacijos.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos analizė: 

3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 

„Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ 

Ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius sklype, adresu Geologų g. 4, 

Vilnius, vykdo pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą, o UAB „Žalvaris Waste 

Recycling Services“ tame pačiame sklype planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių (ENTP) demontavimo veiklą. 

Planuojamų vykdyti veiklų ekonominių veiklos rūšių kodais pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

mailto:lvanagaite@gmail.com
mailto:inga@ekokonsultacijos.lt
mailto:jolanta@ekokonsultacijos.lt
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generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 226 „Dėl Ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pateiktas Lentelė 1. 

Lentelė 1. Veiklų kodai pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

 

Sekcija Skyrius Grupė Klasė Pavadinimas 

E    
VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS 

IR REGENERAVIMAS 

 38   Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas 

  38.1  Atliekų surinkimas 

   38.11 Nepavojingų atliekų surinkimas 

   38.12 Pavojingų atliekų surinkimas 

  38.2  Atliekų tvarkymas ir šalinimas 

   38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 

   38.22 Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas 

  38.3  Medžiagų atgavimas 

   38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas 

G    
DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS 

 45   
Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba 

bei remontas 

  45.3  
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų 

pardavimas 

   45.31 
Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų 

didmeninė prekyba 

3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos 

paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) 

paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, 

kiekis per metus, pavojingumas, rizika) 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“, sklype, adresu Geologų g. 4, Vilnius, esančioje garažų 

paskirties pastato dalyje planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) 

demontavimo veiklą. ENTP bus surenkamos iš gyventojų, įmonių ir organizacijų. Per metus 

planuojama demontuoti iki 600 t ENTP (vienu metu bus laikoma iki 10 t ENTP ir iki 1 t ENTP, 

kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių). 

Planuojamų tvarkyti atliekų metiniai kiekiai, taip pat didžiausi vienu metu planuojami laikyti 

atliekų kiekiai bei tvarkymo būdai pateikti Lentelė 2. 

Lentelė 2. UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“  planuojamos priimti ir tvarkyti atliekos 

Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų 

kiekis, t/m 

Atliekų 

tvarkymo 

būdas** 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

16 01 04* 
eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės 

eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės 

600 

S1, S2, S3, 

S4, S5, R12, 

R13 

10 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, 

kuriose nebėra nei 

skysčių, nei kitų 

pavojingųjų sudedamųjų 

eksploatuoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės, 

kuriose nebėra 

1 
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Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas 

Patikslintas 

atliekos 

pavadinimas 

Atliekų 

kiekis, t/m 

Atliekų 

tvarkymo 

būdas** 

Didžiausias 

vienu metu 

leidžiamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

dalių nei skysčių, nei 

kitų pavojingųjų 

sudedamųjų 

dalių 

Pastaba: ** - tas pats atliekų kiekis gali būti tvarkomas visais nurodytais atliekų tvarkymo būdais. 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“  veiklos metu planuojama naudoti šias medžiagas:  

 propano-butano dujas;  

 skystą deguonį; 

 sorbentą; 

 neužterštas pašluostes. 

Preliminarūs planuojamų naudoti medžiagų kiekiai pateikti Lentelė 3. 

Lentelė 3. UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ žaliavų ir papildomų medžiagų naudojami 

kiekiai  

Žaliavos, cheminės 

medžiagos ar preparato 

pavadinimas ir 

trumpas aprašymas 

Preliminarus 

kiekis, 

t/metus 

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 

Kategorija 
Pavojingumo 

frazės Pavojingumo klasė 
Pavojaus 

kategorija 

1 2 3 4 5 

Propano-butano dujos ~ 1 Ypač degios dujos, 1 

Gali sukelti vėžį 1A 

Gali sukelti genetinius defektus, 1B 

1 H220 

H350 

H340 

Skystas deguonis ~ 3,5 Oksiduojančiosios dujos 1 kat., 

Slėgio veikiamos dujos (dujiniam), 

Atšaldytos suskystintos dujos 

(skystam) 

- H270  

H280 (dujiniam) 

H281 (skystam) 

Sorbentas ~1,0 - - - 

Neužterštos pašluostės ~ 0,5 - - - 

Cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapai pateikti 2 priede. 

Radioaktyvios medžiagos ir pavojingosios atliekos PŪV metu naudojamos nebus. 

Preliminarus metinis energijos išteklių naudojimas: 

 elektra – apie 9000 kWh 

Vanduo buitinėms reikmėms bus tiekiamas iš Vilniaus miesto centralizuotų vandentiekio tinklų. 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ iš UAB „Žalvaris“ nuomosis buitines patalpas, už kurių 

priežiūrą, sunaudotą vandenį, elektrą, susidariusių nuotekų tvarkymą bus atsakinga UAB 

„Žalvaris“. Už komunalines ir kitas paslaugas UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ mokės 

UAB „Žalvaris“ pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. Kiti gamtos ištekliai (žemės, dirvožemio, 

biologinės įvairovės) PŪV metu naudojami nebus. 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ dirbs darbo dienomis, t.y. 252 dienas per metus nuo 8.00 

val. iki 16.30 val. 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP demontavimo veikla bus vykdoma tame pačiame 

sklype, kuriame pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą vykdo UAB „Žalvaris“ 

Vilniaus skyrius. Pagal TIPK leidimo NR. T-V.7-16/2016 (išduoto 2016 m. vasario 11 d.) sąlygas 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius turi teisę priimti iki 62102 t nepavojingųjų (didžiausias vienu 

metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis – 2380 t) ir iki 43483 t pavojingųjų atliekų (didžiausias vienu 
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metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis – 2013,7 t). Atliekų tvarkymo metu per metus gali susidaryti 

iki 14184 t nepavojingųjų ir iki 4823 t pavojingųjų atliekų. Kadangi UAB „Žalvaris“ Vilniaus 

skyriaus atliekų tvarkymo veiklos vykdymui buvo 2013 m. atliktas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas (parengta PVSV ataskaita), siekiant patikslinti UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ir šiame dokumente jau buvo detaliai nurodyta kokios atliekos, 

kokiais būdais bus tvarkomos ir buvo pateikti šių atliekų tvarkymo kiekiai, tai detalesnė informacija 

apie planuojamas priimti ir tvarkyti atliekas bei atliekų tvarkymo metu planuojamas susidaryti 

atliekas neteikiama. Informacija apie UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdomą veiklą pateikta 

3.3 skyriuje. 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje gamybos reikmėms vanduo nenaudojamas. Ūkinės veiklos 

objektas yra prisijungęs prie miesto vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Vilniaus 

vandenys“ pagal 2010 m. birželio 23 d. šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei 

valymo sutartį Nr. PR1-2417A. 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje gamybos reikmėms vanduo nenaudojamas, todėl gamybinės 

nuotekos nesusidaro. Buities nuotekos išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus 

miesto kanalizacijos tinklus pagal 2010 m. birželio 23 d. šalto vandens pirkimo-pardavimo ir 

nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. PR1-2417A. Paviršinės nuotekos išleidžiamos į UAB 

„Grinda“ eksploatuojamus paviršinių nuotekų tinklus, pagal 2008 m. balandžio 2 d. sutartį. 

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir 

įrenginių išdėstymo planas 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP demontavimo veikla bus vykdoma tame pačiame 

sklype, kuriame pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą vykdo UAB „Žalvaris“ 

Vilniaus skyrius. UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius atliekų tvarkymo veiklos vykdymui buvo 2013 

m. atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (parengta PVSV ataskaita), siekiant patikslinti 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus sanitarinę apsaugos zoną (SAZ). Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitoje buvo pagrįstas SAZ dydis ir buvo siūloma SAZ sutapatinti su sklypo ribomis. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitai ir veiklos galimybėms pritarė Vilniaus 

visuomenės sveikatos centras. Įmonės veiklai nustatyta SAZ yra įregistruota VĮ Registrų centre. 

Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013-09-17 Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos 

galimybių Nr. (12-32)12.32-17 kopija pateikta 3 priede. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta 3 priede. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius ir UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services“ išdėstytos kompleksiškai (atliekų tvarkymo veiklos bus vykdomos tame pačiame sklype) 

ir tarp jų nėra kitokios paskirties objektų, todėl vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo 

sąlygų, 61 p., bus nustatoma bendra šių įmonių sanitarinė apsaugos zona. 

Vadovaujantis aukščiau pateikta informacija UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV 

atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kartu įvertinama ir šiame sklype veikiančio 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus keliama tarša ir jos poveikis visuomenės sveikatai. Todėl šiame 

skyriuje pateikiamas ne tik UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ planuojamos vykdyti veiklos 

technologinio proceso aprašymas, bet ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdoma veikla. 

 

Žemės sklypas ir pastatai 

 

Žemės sklypas, adresu Geologų g. 4, Vilnius, (unikalus Nr. 0101-0079-0629, plotas – 1,1746 ha), 

kuriame veiklą vykdys abi įmonės yra valstybinis. Žemės sklypą 78 metai nuo sutarties sudarymo 

dienos (nuo 2015 m.) iš Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra išsinuomojusi 

UAB „Žalvaris“, pagal valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 49SŽN-344-(14.49.57.) Sklypo žemės 

paskirtis – kita, naudojimo pobūdis - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų. 
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Sklype yra šie pastatai:  

 gamybinis pastatas: bendras plotas 2381,40 kv. m,  

 garažas: bendras plotas 450,92 kv. m,  

 svarstyklės: bendras plotas 87,32 kv. m. 

 

Pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Žalvaris“. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta 3 priede. 

Visa UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ veikla bus vykdoma 376,53 kv. m garažų paskirties 

pastato dalyje. UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ savo veiklos vykdymui pagal 2018 m. 

gegužės 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ZV 18/05/07 iš UAB „Žalvaris“ bendrai 

išsinuomojo 376,53 kv. m. ploto patalpas (gamybines patalpas, plane pažymėtas 1-1 (174,05 kv. m), 

1-2 (18 kv. m), 1-3 (10,48 kv. m), 1-4 (45,90 kv. m), 1-5 (43,37 kv. m), 1-6 (45,13 kv. m), 1-7 

(39,60 kv. m)). Nuomos sutartis pateikta 3 priede. 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymo ir tvarkymo veiklą 

vyko 2381,40 kv.m. ploto gamybiniame pastate, kurio paskirtis – gamybos, pramonės bei sklype 

pastatytuose uždaruose konteineriuose. 

 

Įmonių išsidėstymo teritorijoje schema pateikta 4 priede. 

 

 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ūkinės veiklos ir technologinio proceso aprašymas 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ savo veiklą – eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių (ENTP) demontavimą – vykdys tik garažo paskirties pastato dalyje. 

Veiklos metu ENTP bus surenkamos iš gyventojų, įmonių ir organizacijų. ENTP bus pristatomos 

savo eiga, ENTP turėtojų arba UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ nuomojamu ar nuosavu 

transportu. Per metus planuojama demontuoti iki 600 t ENTP (vienu metu bus laikoma iki 10 t 

ENTP ir iki 1 t ENTP, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių). 
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Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 1. ENTP apdorojimo schema 

Pristatyta ENTP bus laikoma priėmimo ir laikymo zonoje (pastate šių atliekų laikymui skirtoje 

zonoje). Numatyta ENTP priėmimo ir laikymo zona bus įrengta uždarose patalpose, kurių grindys 

padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui. Joje bus įrengti 

nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginiai bei bus saugomas sorbentas, užtikrinantis aplinkos 

apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo.  

Priimant ENTP, VĮ „Regitra“ internetinėje svetainėje (www.regitra.lt) bus tikrinama, ar ENTP 

nesuvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, jos 

savininkui bus išduotas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas. 

Kiekvienai ENTP užpildomi du sunaikinimo pažymėjimai, iš kurių pirmasis egzempliorius bus 

atiduodamas savininkui, kurį jis pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje 

registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai 

valstybės įmonei „Regitra“, kitas bus laikomas UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“. 

Naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, pildant atliekų 

tvarkymo apskaitos žurnalą, bus pateikiama pažymėjimo skenuota kopija. 

Taip pat, apie ENTP apdorojimą informacija bus perduodama į centrinę kelių transporto priemonių 

duomenų bazę, naudojantis atitinkamų sutarčių pagrindu VĮ „Regitra“ programinėmis priemonėmis.  

Vidaus/išorės apdaila ir kėbulo dalys Variklis, važiuoklė, susijusios dalys 

   

susijusios dalys Apdorojimas 

 Variklio alyva 

 Transmisijos 

alyva 

 Vairo skystis 

 Stabdžių skystis 

 kuras 

 Sankabos   skystis 

 Variklio aušinimo 

skystis 

 Stiklo plovimo 

skystis 

 

Padangos, akumuliatorius 

Variklio ir važiuoklės dalys 

Variklis 

Transmisija 

Važiuoklė 

Kėbulas 

Variklio metalinės dalys 

Plastikinės dalys 

Transmisija 

Plastikinės dalys 

Pakaba 

Ašys 

Vairavimo sistema 

Išmetimo sistema 

Kėbulo dalys ir išorės apdaila 

        Durys, dangčiai 

Langų stiklai 

Buferiai 

Žibintai 

Vidaus dalys 

Panelė, sėdynės, apdaila 

 Elektros laidų instaliacija 

Elektrinė įranga/ dalys 
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Priėmus į įmonę ENTP, jos apdorojimas bus vykdomas kaip galima greičiau ir ne ilgiau kaip po 

trijų mėnesių nuo ENTP priėmimo datos. Prieš apdorojant ENTP bus įvertinama gamintojo 

informacija (jei tokia pateikta), prieinama ENTP apdorojimo įmonėms, apie kiekvienos 

išleidžiamos į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą, kurioje turi būti nurodytos transporto 

priemonių dalys ir medžiagos bei tos vietos, kuriose yra pavojingų medžiagų.  

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP apdorojimas vyks uždarame pastate, ENTP 

apdorojimo zonoje. ENTP apdorojimo zonoje aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų 

išsiliejimo užtikrins saugomas sorbentas bei įrengta nutekėjusių skysčių surinkimo sistema. 

Pradedant apdoroti ENTP pirmiausia naudojant atitinkamus skysčių ištraukimo antgalius bei įrangą 

iš ENTP pašalinami (išsiurbiami) į spec. talpas pavojingi skysčiai (pvz., kuras, stabdžių skystis, 

variklio alyva, transmisijos (pavarų dėžės) alyva, aušinimo skystis, amortizatorių alyva, langų 

plovimo skystis, šaldymo agentas, vairo stiprintuvo alyva). Išsiurbti skysčiai pateks į atskiras talpas. 

Pašalinus visus skysčius, ENTP apdorojimo zonoje toliau bus atskiriamos pavojingosios ENTP 

dalys (pvz., akumuliatoriai, suskystintų dujų balionai, nukenksminamos oro pagalvės, tepalų, oro, 

kuro filtrai, stabdžių trinkelės, amortizatoriai, PCB/PCT turintys kondensatoriai). ENTP dalys bus 

išrenkamos ir saugomos atskirai taip, kad, kiek galima, būtų užtikrintas jų tinkamumas perdirbimui.  

Demontuojama ir apdorojama taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galimas tolimesnis 

maksimalus transporto priemonių dalių ir komponentų panaudojimas. Pakartotinai naudojamos 

dalys: 

 variklis; 

 greičių dėžė; 

 elektros generatorius; 

 starteris; 

 kuro pompa; 

 velenai; 

 karbiuratorius; 

 kuro įpurškimo sistema; 

 radiatorius; 

 valytuvai; 

 sparnai; 

 kitos kėbulo dalys; 

 audio aparatūra; 

 priekiniai, užpakaliniai žibintai ir posūkio lempos; 

 stiklai; 

 padangos; 

 “tiuninginė” įranga (tuning equipment); 

 buferiai. 

ENTP apdorojimo zonoje iš ENTP bus pašalintos visos nepavojingosios ir nemetalinės dalys – 

stiklas, plastikai, audiniai, kad liktų tiktai plieno laužas. 

ENTP apdorojimo zonoje bus atskiriamas ENTP aliuminis, varis, cinkas ir švinas, demontuojant 

variklio dalis, elektrinės įrangos komponentus ir ratlankius. 

ENTP apdorojimo metu susidarys atliekų grupės, kurios bus tvarkomos: 

1. ENTP pavojingosios atliekos. Pavojingosios skystos ir neskystos atliekos bus laikomos jų 

nesumaišant, atskiruose sandariuose konteineriuose, paženklintuose pagal Atliekų tvarkymo 

taisykles. Atliekos bus laikomos susidariusių pavojingųjų atliekų laikymo zonoje, ne ilgiau 

kaip 6 mėn. ir perduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. Numatyta pavojingųjų atliekų 

laikymo zona bus esamame uždarame pastate, kurio danga yra atspari benzino ir kitų 

skysčių ardančiam poveikiui, aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų išsiliejimo 

užtikrins saugomas sorbentas, zonoje veiks nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginiai. 

2. ENTP mazgai ir dalys, kurie yra tinkami tolimesniam naudojimui. Mazgai ir dalys bus 

laikomi sandariuose konteineriuose ENTP mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, 

laikymo zonoje, pastate ir parduodami kitoms įmonėms. 
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3. Nepavojingos nemetalinės ENTP dalys (stiklas, plastikas, audiniai, gumos atliekos) bus 

laikomos atskiruose konteineriuose ar didmaišiuose, atskirtų nuo ENTP nemetalinių 

nepavojingų atliekų laikymo zonoje ir perduodami kitiems atliekų tvarkytojams. 

4. Netinkamos naudoti padangos bus laikomos atitinkamai paženklintoje ENTP padangų 

laikymo zonoje ir perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms. 

5. ENTP kėbulai bus laikomi metalų laužo laikymo zonoje. ENTP spalvotas metalo laužas bus 

taip pat laikomas metalo laužo laikymo zonoje, pastate ir perduodamas šias atliekas 

tvarkančioms įmonėms. 

Esant poreikiui įmonė planuoja dalį automobilių tik nukenksminti, išimti pakartotinai tinkamas 

naudoti dalis, o ENTP, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių perduoti 

šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Taip pat bus priimamos iš kitų tvarkytojų ir ENTP, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (atliekos kodas 16 01 06) ir bus 

vykdomas tolimesnis šių atliekų sutvarkymas, t.y. atskiriamos likusios nepavojingosios, 

nemetalinės ir metalinės dalys. 

Demontavus 600 t/metus ENTP susidarys: 

- iki 52,63 t/metus pavojingųjų atliekų (didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų 

kiekis – iki 9,715 t atliekų); 

- iki 547,37 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų 

kiekis – iki 40,4 t atliekų). 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV metu susidarančios atliekos bei jų kiekiai pateikti 

Lentelė 4. 

Lentelė 4. UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP demontavimo metu susidarančių atliekų 

kiekiai per metus. 

Technologinis 

procesas 

Atliekų 

kodas 

sąraše 

Atliekų pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Susidarysiantis 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 

ENTP 

demontavimas 

 

16 01 07* tepalų filtrai tepalų filtrai 0,6 

16 01 21* 

pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 

16 01 13 ir 16 01 14 

kuro ir oro filtrai 0,15 

16 01 08* 
sudedamosios dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio 

sudedamosios dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio 
0,024 

16 01 09* 
sudedamosios dalys, kuriose yra 

PCB 
PCB/PCT turintys kondensatoriai 0,262 

16 01 10* 
sprogios sudedamosios dalys 

(pvz. oro pagalvės) 

sprogios sudedamosios dalys 

(pvz. oro pagalvės) 
3,6 

16 01 11* 
stabdžių trinkelės, kuriose yra 

asbesto 

stabdžių trinkelės, kuriose yra 

asbesto 
0,36 

16 06 01* švino akumuliatoriai švino akumuliatoriai 12 

16 06 02* nikelio-kadmio akumuliatoriai nikelio-kadmio akumuliatoriai 1,2 

16 01 21* 

pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 

16 01 13 ir 16 01 14 

Amortizatoriai 9,6 

16 01 12 
stabdžių trinkelės, nenurodytos 

16 01 11 

stabdžių trinkelės, nenurodytos 

16 01 11 
0,24 

16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos naudotos padangos 18 

16 01 16 suskystintų dujų balionai suskystintų dujų balionai 12 

16 01 17 juodieji metalai 

juodieji metalai (atliekos 

išardžius netinkamas naudoti 

transporto priemones) 

426,85 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei kitų 

pavojingųjų sudedamųjų dalių 

eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei kitų 

pavojingųjų sudedamųjų dalių 
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Technologinis 

procesas 

Atliekų 

kodas 

sąraše 

Atliekų pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Susidarysiantis 

atliekų kiekis, 

t/m. 

1 2 3 4 5 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai 12 

16 01 19 plastikas Plastikas 54 

16 01 20 stiklas Stiklas 18 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos sudedamosios 

dalys 
gumos atliekos, laidai 0,88 

16 01 22 
kitaip neapibrėžtos sudedamosios 

dalys 
audiniai 5,4 

13 02 08* 
kita variklio, pavarų dėžės ir 

tepamoji alyva 

kita variklio, pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 
6,18 

13 07 01* mazutas ir dyzelinis kuras dyzelinis kuras 4,8 

13 07 02* benzinas benzinas 4,8 

13 07 03* 
kitos kuro rūšys (įskaitant 

mišinius) 
biodyzelinas 0,24 

16 01 13* stabdžių skystis stabdžių skystis 0,3 

16 01 14* 
aušinamieji skysčiai, kuriuose 

yra pavojingųjų medžiagų 

aušinamieji skysčiai, kuriuose 

yra pavojingųjų medžiagų 
6 

16 01 21* 

pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 

16 01 13 ir 16 01 14 

langų plovimo skystis, šaldymo 

agentas 
2,514 

Buitinės 

patalpos 

20 03 01 mišrios komunalinės atliekos mišrios komunalinės atliekos 2 

15 02 02* 

absorbentai, filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip neapibrėžtus 

tepalų filtrus), pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, užteršti 

pavojingosiomis medžiagomis 

absorbentai, filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip neapibrėžtus 

tepalų filtrus), pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, užteršti 

pavojingosiomis medžiagomis 

1,5 

20 01 21* 
dienos šviesos lempos ir kitos 

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 
liuminescencinės lempos 0,1 

Informacija apie UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ patalpose didžiausius vienu metu 

planuojamus laikytis atliekų kiekius pateiktas Lentelė 5. 

Lentelė 5. Didžiausi vienu metu planuojami laikyti atliekų kiekiai, t. 

Atliekų 

kodas 

sąraše 

Atliekų pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Didžiausias 

vienu metu 

planuojamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

1 2 3 4 

Priimamos atliekos 

16 01 04* 
eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės 

eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės 
10 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių 

eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių 

1 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

16 01 07* tepalų filtrai tepalų filtrai 0,3 

16 01 21* 

pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 

ir 16 01 14 

kuro ir oro filtrai 0,1 

16 01 08* 
sudedamosios dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio 

sudedamosios dalys, kuriose yra 

gyvsidabrio 
0,005 

16 01 09* sudedamosios dalys, kuriose yra PCB PCB/PCT turintys kondensatoriai 0,01 

16 01 10* 
sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro 

pagalvės) 

sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro 

pagalvės) 
0,3 
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Atliekų 

kodas 

sąraše 

Atliekų pavadinimas Patikslintas pavadinimas 

Didžiausias 

vienu metu 

planuojamas 

laikyti atliekų 

kiekis, t 

1 2 3 4 

16 01 11* stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto 0,1 

16 06 01* švino akumuliatoriai švino akumuliatoriai 2,0 

16 06 02* nikelio-kadmio akumuliatoriai nikelio-kadmio akumuliatoriai 0,1 

16 01 21* 

pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 

ir 16 01 14 

Amortizatoriai 3,0 

16 01 12 stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 0,2 

16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos naudotos padangos 2,0 

16 01 16 suskystintų dujų balionai suskystintų dujų balionai 0,2 

16 01 17 juodieji metalai 
juodieji metalai (atliekos išardžius 

netinkamas naudoti transporto priemones) 
25,0 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai 5,0 

16 01 19 plastikas Plastikas 3,0 

16 01 20 stiklas Stiklas 3,0 

16 01 22 kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys gumos atliekos, laidai 0,5 

16 01 22 kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys audiniai 0,5 

13 02 08* 
kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji 

alyva 

kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė 

alyva 
1,5 

13 07 01* mazutas ir dyzelinis kuras dyzelinis kuras 0,2 

13 07 02* benzinas benzinas 0,2 

13 07 03* kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) biodyzelinas 0,2 

16 01 13* stabdžių skystis stabdžių skystis 0,2 

16 01 14* 
aušinamieji skysčiai, kuriuose yra 

pavojingųjų medžiagų 

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra 

pavojingųjų medžiagų 
1 

16 01 21* 

pavojingos sudedamosios dalys, 

nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 

ir 16 01 14 

langų plovimo skystis, šaldymo agentas 0,5 

16 01 06 

eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių 

eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių 

1 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ atliekų laikymo zonų išsidėstymo schema pateikta 4 

priede. 

 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus ūkinės veiklos ir technologinio proceso aprašymas 

Vadovaujantis TIPK leidimo NR. T-V.7-16/2016 (išduoto 2016 m. vasario 11 d.) sąlygas UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyrius turi teisę priimti iki 62102 t nepavojingųjų (didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti atliekų kiekis – 2380 t) ir iki 43483 t pavojingųjų atliekų (didžiausias vienu metu 

leidžiamas laikyti atliekų kiekis – 2013,7 t). Atliekų tvarkymo metu per metus gali susidaryti iki 

14184 t nepavojingųjų ir iki 4823 t pavojingųjų atliekų. Kadangi UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

atliekų tvarkymo veiklos vykdymui buvo 2013 m. atliktas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas (parengta PVSV ataskaita), siekiant patikslinti UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) ir šiame dokumente jau buvo detaliai nurodyta kokios atliekos, 

kokiais būdais bus tvarkomos ir buvo pateikti šių atliekų tvarkymo kiekiai, tai detalesnė informacija 

apie planuojamas priimti ir tvarkyti atliekas bei atliekų tvarkymo metu planuojamas susidaryti 

atliekas neteikiama. 

 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje vykdomas technologinis procesas: 
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Visos UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus atliekų tvarkymo operacijos vykdomos uždarose 

gamybinėse patalpose. Šalia yra įrengtos administracinės patalpos darbuotojams.  

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje pavojingosios ir nepavojingosios atliekos surenkamos iš įmonių, 

įstaigų, organizacijų ir gyventojų. 

Metalo laužas ir kitos atliekos į UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus gamybinį pastatą pristatomos 

klientų arba įmonės autotransportu. UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius pavojingąsias ir 

nepavojingąsias atliekas surenka pagal iškvietimus bei stato specialius didelės talpos metalinius 

konteinerius atliekoms surinkti (filtrams, akumuliatoriams, pakuočių atliekoms ir kt.) įvairiose 

pramonės ar prekybos įmonėse. Į UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrių atliekos atvežamos atliekų 

turėtojų arba įmonės autotransportu. Visas atliekų apdorojimo ir laikymo procesas vykdomas tik 

gamybiniame pastate.  

 

Atliekų tvarkymo technologinis procesas – į įmonę atvežtos atliekos apžiūrimos, kad jose nebūtų 

draudžiamų supirkti atliekų. Atliekama radiologinė, pirotechninė kontrolė ir svėrimas. Atliekos 

išrūšiuojamos ir sandėliuojamos kol sukaupiamas tikslingas pervežimui ar realizavimui atliekų 

kiekis. Sukaupus tinkamą realizacijai atliekų kiekį, metalų laužas pakraunamos į autotransportą ir 

išvežamas tolimesniam apdorojimui į šias atliekas tvarkančias įmones. 

Supirktos, surinktos ar atliekų apdorojimo proceso metu susidariusios pavojingosios atliekos 

laikomos sandariose, kiekvienai atliekų rūšiai specialiai pritaikytose ir atitinkamai paženklintose 

talpose arba konteineriuose. Kitos skystos atliekos laikinai laikomos specialiose, sandariose, 

atitinkamai paženklintose talpose. Tokios atliekos laikomos ne ilgiau nei reglamentuoja Atliekų 

tvarkymo taisyklės. Sukaupus tinkamą realizacijai atliekų kiekį, jos perduodamos šias atliekas 

tvarkančioms įmonėms. 

Juodųjų ir spalvotojų metalo laužo, stabdžių trinkelių bei metalinių pakuočių atliekų tvarkymas.  

Visą metalų laužą superkamas iš įmonių, įstaigų, organizacijų bei gyventojų. Metalo laužą į aikštelę 

klientai pristato patys arba bendrovė atsiveža savo ar samdytu transportu. Pirmiausia vykdoma 

atvežto metalo laužo vizualinė apžiūra, apskaita. Atliekama metalo laužo radiacinė patikra. 

Išrenkamos antriniui panaudojimui tinkamos talpos. Jeigu atvežtas laužas yra vienarūšis – jis bus 

sveriamas iš karto, jeigu nevienarūšis – atskiros jo dalys bus sveriamos atskirai. Įvairūs 

nebenaudojami mechanizmai, įrenginiai, jų dalys gali būti ardomos, siekiant atskirti sudedamąsias 

dalis, kurios pagamintos iš skirtingų metalo rūšių, skirtingos kokybės. Apdorojimas (rūšiavimas, 

karpymas, smulkinimas, presavimas ir pan.) bus vykdomas uždarose patalpose. Juodojo ir 

spalvotojo metalo laužas laikomas ant betoninių sandėlio grindų, padėklų, ar talpose. Nevienarūšis 

laužas pirmiausiai išrūšiuojamas į juoduosius ir spalvotuosius metalus bei metalinę pakuotę. 

Atskirtas spalvotųjų metalų laužas toliau rūšiuojamas pagal atskiras spalvotųjų metalų laužo 

kategorijas, t. y. aliuminis, varis ir t.t. Juodųjų metalų laužas išrūšiuojamas į nerūdijančio plieno 

laužą ir juodųjų metalų laužą. Antrinės žaliavos sveriamos ir įtraukiamos į apskaitą. Jeigu metalų 

laužas bus pristatomas jau išrūšiuotas, jis bus sandėliuojamas atskirose krūvose, o surinkus tikslingą 

transportavimui kiekį, eksportuojamas arba perduodamas įmonėms Lietuvoje. 

Kabelių, laidų bei kitų atliekų tvarkymas. Surinktos atliekos pirmiausiai rūšiuojamos. Esant reikalui 

atliekos gali būti susmulkinamos, atskiriant metalines dalis, tinkamas perdirbimui. Atliekos pagal 

poreikį gali būti papildomai supresuojamos, tikslu sumažinti užimamą tūrį. Atliekos laikomos 

sandėlyje iki išvežimo atliekų tvarkytojams Lietuvoje ar užsienyje. Visos atliekų tvarkymo 

operacijos vykdomos uždarose gamybinėse patalpose. Kadangi, atliekų sudėtis labai skiriasi, tam 

yra įsakymo tvarka sudaroma komisija ir kiekvieną kartą rašomi perdirbimo aktai su konkrečiomis 

atliekų išeigomis.  

Elektros ir elektroninės įrangos tvarkymas. Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos 

pasveriamos, išrūšiuojamos pagal kategorijas ir pagal pavojingumą. Surinkta nenaudojama elektros 

ir elektronikos įranga perduodama kitiems šių atliekų tvarkytojams arba apdorojama (atskiriama, 

karpoma, smulkinama) uždaroje patalpoje: iš elektros ir elektroninės įrangos pirmiausiai išsiurbiami 

visi skysčiai, specialiu skysčiams siurbti skirtu siurbliu ir atskiriami polichlorintų bifenilų ir 

polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintys kondensatoriai, gyvsidabrio turinčios dalys (jungikliai, 
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lempos ir kitos), baterijos, mobiliųjų telefonų ir kitų prietaisų spausdintos montažinės plokštės, jei 

jų plotas yra didesnis kaip 10 kvadratinių centimetrų, spausdintuvų, kopijavimo aparatų ir panašios 

įrangos skystų ar tirštų dažų kasetės, plastmasės, kuriose yra bromintų liepsnos lėtikių, asbesto 

atliekos ir asbesto turintys komponentai, elektroniniai vamzdeliai, dujošvytės lempos, skystųjų 

kristalų ekranai (kartu su jų gaubtais), kurių paviršius didesnis kaip 100 kvadratinių centimetrų, bei 

visi dujošvyčių lempų ekranai, išoriniai elektros kabeliai, elektrolitiniai kondensatoriai, turintys 

pavojingųjų medžiagų (>25 mm aukščio, >25 mm skersmens arba atitinkamai panašaus tūrio). 

Elektros ir elektroninė įranga ardoma rankiniu būdu, įvairiais rankiniais įrankiais (atsuktuvais, 

plaktukais, akumuliatoriniais suktukais, žirklėmis, replėmis ir kt.) atskiriant sudedamąsias dalis. 

Visos elektros ir elektroninės įrangos apdorojimo metu gautos pavojingosios atliekos laikomos 

atskirose, sandariuose atitinkamai paženklintose talpose ar konteineriuose. Nepavojingosios atliekos 

laikomos kartu su surinktomis atliekomis joms skirtose zonose. Surinkta elektros ir elektroninė 

įranga su HCFC (šaldytuvai ir kita šaldymo įranga) bus laikoma gamybinėje patalpoje. Vėliau šios 

atliekos perduodamos perdirbimui į tokias atliekas tvarkančias įmones Lietuvoje arba užsienyje. 

Kadangi elektros ir elektroninės įrangos atliekų sudėtis labai skiriasi, tam yra įsakymo tvarka 

sudaroma komisija ir kiekvieną kartą rašomi perdirbimo aktai su konkrečiomis atliekų išeigomis. 

Autotransporto priemonių amortizatorių tvarkymas. Atliekos laikomos uždarose patalpose. Esant 

poreikiui atliekos gali būti apdorojamos mechaniniu būdu, t.y. atskiriama alyva, juodieji metalai ir 

guminės dalys. Apdorojimui būtų naudojamos aligatorinės žirklės, kuriomis perkerpamas 

amortizatoriaus cilindras, palengvinant alyvos ištekėjimą. Išardytų (perkirptų)  amortizatorių dalys 

be alyvos sudedamos į atskirus konteinerius ir paliekamos alyvos likučiams nutekėti. Vėliau dalys 

bus nušluostomos pašluostėmis ir sudedamos į konteinerį, o nutekėjusi alyva supilama į jai skirtas 

talpas. Išvalytos amortizatorių dalys sveriamos ir sukaupus pervežimui tikslingą kiekį parduodamos 

kaip juodojo metalo laužas. Visos atliekos ir (ar) antrinės žaliavos sveriamos ir įtraukiamos į 

apskaitą.  Alyva eksportuojama arba perduodama atliekas tvarkančioms įmonėms Lietuvoje.  

 

Tepalų, degalų, vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrų tvarkymas. Filtrai priimami iš įmonių, 

įstaigų, organizacijų bei gyventojų. Atliekos laikomos uždarose patalpose. Esant poreikiui, atliekos 

gali būti apdorojamos mechaniniu būdu, t.y. atskiriant filtruojantį elementą, plastiką ir metalines 

dalis, naudojant įvairius rankinius įrankius (atsuktuvus, plaktukus, akumuliatorinius suktukus, 

žirkles, reples ir kt.). Metalinės dalys ir filtruojantys elementai paliekami ant talpos, kad nulašėtų 

alyvos ar kuro likučiai. Alyvos laikomos sandariose talpose iki perdavimo atliekų tvarkytojams. 

Metalinės filtrų dalys rūšiuojamos pagal metalų rūšis. Filtruojantys elementai bei skysčiai laikomi 

sandariose talpose iki jų eksportavimo ar perdavimo atliekų tvarkytojams Lietuvoje. 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.  

Visos priimtos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės priimamos į joms numatytą zoną su 

skysčiams nelaidžia danga iki jų perdavimo galutiniams šių atliekų tvarkytojams.  

 

Užterštų pakuočių tvarkymas. Užteršta pakuotė gali būti išvaloma. Atliekos pagal poreikį gali būti 

papildomai supresuojamos, tikslu sumažinti užimamą tūrį. Atliekos laikomos sandėlyje iki išvežimo 

atliekų tvarkytojams Lietuvoje ar užsienyje. 

Nerūšiuotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymas. Nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai 

perrūšiuojami, t.y. atskiriamos nepavojingosios baterijos bei akumuliatoriai nuo pavojingųjų 

sudedamųjų dalių turinčių baterijų ir akumuliatorių arba nerūšiuotos perduodamos tiesiai į UAB 

„Žalvaris“ Kauno sk. Baterijų ir akumuliatorių atliekos laikomos atskirose, atitinkamai 

paženklintose talpose ar konteineriuose, kurie sustatyti gamybinėse patalpose iki jų pervežimo 

kitiems atliekų tvarkytojams.  

 

Alyvų atliekų tvarkymas. Alyvų atliekos, vanduo užterštas naftos produktais ir kitos pavojingos 

skystos atliekos surenkamos ir pervežamos naudojant autocisterną arba sandariose metalinėse ar 
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plastikinėse talpose. Nedideli alyvų kiekiai bus pervežami statinėse. Surinktos alyvų atliekos iš 

statinių ir autocisternos gali būti perpilamos į gamybinėse patalpose esančią 50 m3 talpą arba 

laikomos statinėse. Sukaupus vežimui optimalų kiekį, išvežamos tolimesniam tvarkymui Lietuvoje 

arba užsienyje. 

Laikant alyvų atliekas talpose, per tam tikrą laiką gali nusistovėti iki 20 t per metus naftos 

produktų/vandens separatorių tepaluoto vandens (13 05 07*) bei valant talpas, susidaryti iki 5 t 

dumblo (13 05 02*). 

 

Nebetinkamų naudoti padangų tvarkymas. Nebetinkamos naudoti padangos surenkamos iš įmonių 

arba fiziniai asmenys patys atveža nebetinkamas naudoto padangas į skyrių, naudojant įmonės 

autotransportą. Šios atliekos laikomos patalpoje, joms skirtoje laikyti zonoje ir perduodamos šias 

atliekas tvarkančioms įmonėms arba eksportuojamos. 

Kitų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimas, rūšiavimas, apdorojimas, laikymas ir 

perdavimas kitoms įmonėms. Surinktos atliekos pirmiausiai rūšiuojamos. Esant reikalui plastiko, 

medžio, popieriaus, tekstilės ir pan. atliekos gali būti susmulkinamos bei atliekų kodai priskiriami 

19 atliekų sąrašo skyriui. Užteršta pakuotė gali būti išvaloma. Atliekos pagal poreikį gali būti 

papildomai supresuojamos, tikslu sumažinti užimamą tūrį. Atliekos laikomos sandėlyje iki išvežimo 

atliekų tvarkytojams Lietuvoje ar užsienyje.  

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus atliekų laikymo zonų išsidėstymo schema pateikta 4 priede. 

Visos atliekų tvarkymo operacijos vykdomos uždarose gamybinėse patalpose. Atvežus atliekas į 

įmonės teritoriją, patikrinama ar atliekų pakuotė yra tinkama ir saugi tolimesniam atliekų laikymui. 

Surinktos atliekos sveriamos metrologinės tarnybos sertifikuotomis svarstyklėmis. Į skyrių atvežtos 

atliekos bus apžiūrimos, kad jose nebūtų draudžiamų supirkti atliekų. Atliekos išrūšiuojamos ir 

laikomos, kol sukaupiamas tikslingas pervežti ar realizuoti kiekis. Surinktos ar gamybos metu 

susidariusios pavojingosios atliekos laikomos sandariose ir paženklintose talpose arba 

konteineriuose. Kadangi atliekų sudėtis labai skiriasi, tam yra įsakymo tvarka sudaroma komisija ir 

kiekvieną kartą rašomi perdirbimo aktai su konkrečiomis atliekų išeigomis. 

Visos tiek priimtos į įmonę, tiek atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos registruojamos 

Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 

3 d. įsakymu Nr. D1-367 bei Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831 su visais pakeitimais, nustatyta tvarka.  

3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto naudojimo) 

trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla)  

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą jau vykdo. 

Šios veiklos vykdymui turi Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. vasario 11 d. išduotą TIPK 

leidimą NR. T-V.7-16/2016.  

 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ sklype, adresu Geologų g. 4, Vilnius tik planuoja 

vykdyti ENTP demontavimo veiklą. Šios veiklos vykdymui atliekamos šios  procedūros: 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

1. 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ atrankos dėl poveikio 

aplinkai vertinimo dokumento parengimas, derinimas, visuomenės 

informavimo procedūros 

2018 m. II-III ketv. 

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 2018 m. IV ketv. – 2019 m. I ketv. 

3. 
UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ paraiškos Taršos leidimui 

gauti parengimas, derinimas ir Taršos leidimo gavimas 
2018 m. IV ketv. - 2019 m. I ketv. 

4. UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ registracija Atliekų 2019 m. I ketv. 
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Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

tvarkytojų valstybės registre  

5. 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ paraiškos pavojingų atliekų 

tvarkymo licencijai gauti parengimas ir Pavojingų atliekų tvarkymo 

licencijos gavimas 

2019 m. I ketv. 

6. UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV pradžia 2019 m. I ketv.  

3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 

sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. – 

atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas pasibaigus UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services“ atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūroms. Aplinkos apsaugos agentūra 2018-

08-23 raštu Nr. (30.4)-A4(e)-817 „Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

demontavimo veiklos, Geologų g. 4, Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimo“, priėmė išvadą, kad 

PŪV – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo veiklai (Geologų g. 4, Vilnius) – 

poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (žr. 5 priedą). 

 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, su visais pakeitimais, 206 punktu, UAB 

„Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis nuo 

50 iki 500 m.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. 

gegužės 16 d. Nr. IX-886 24 straipsnio 2 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, 

įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės patvirtinti 

sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. Remiantis šia teisine nuostata PŪV 

atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu siekiama pagrįstai nustatyti 

ūkinės veiklos objektui SAZ ribas.  

Tame pačiame sklype ne vienerius metus atliekų tvarkymo veiklą vykdo UAB „Žalvaris“ Vilniaus 

skyrius. UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius atliekų tvarkymo veiklos vykdymui buvo 2013 m. atliktas 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (parengta PVSV ataskaita), siekiant patikslinti UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus sanitarinę apsaugos zoną (SAZ). Poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitoje buvo pagrįstas SAZ dydis ir buvo siūloma SAZ sutapatinti su sklypo ribomis. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitai ir veiklos galimybėms pritarė Vilniaus 

visuomenės sveikatos centras. Įmonės veiklai nustatyta SAZ yra įregistruota VĮ Registrų centre. 

Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013-09-17 Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos 

galimybių Nr. (12-32)12.32-17 kopija pateikta 3 priede. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta 3 priede. 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius ir UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services“ išdėstytos kompleksiškai (atliekų tvarkymo veiklos bus vykdomos tame pačiame sklype) 

ir tarp jų nėra kitokios paskirties objektų, todėl vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo 

sąlygų, 611 p., bus nustatoma bendra šių įmonių sanitarinė apsaugos zona. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) vertinant UAB „Žalvaris 

Waste Recycling Services“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai vertinama ir UAB „Žalvaris“ 

Vilniaus skyriaus keliama tarša, vadovaujantis 2013 m. PVSV ataskaitoje atliktu vertinimu.  

                                                 
1 Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. 343 su visais pakeitimais, 61 p. nustato - jeigu pramonės įmonės išdėstytos kompleksiškai (pramonės 

rajonas, įmonių grupė) ir tarp jų nėra kitokios paskirties objektų, gali būti nustatoma bendra jų sanitarinė apsaugos zona, 

iš išorės gaubianti atskirų įmonių sanitarines apsaugos zonas. 
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Ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 

1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo” su visais pakeitimais. Ataskaitos viešinimo ir derinimo procedūros atliekamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu 

Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos 

aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“. 

3.6. siūlomos PŪV alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai atliekamas vykdomos 

ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

Įvertinus tai, kad patalpos, kuriose planuojama vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių demontavimo veiklą, pagal nuomos sutartį priklauso UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services“ (žr. 3 priedą), o UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius veiklą vykdo jai nuosavybės teise 

priklausančiuose pastatuose bei atsižvelgiant į 4 skyriuje išvardintus argumentus, kitos vietos 

alternatyvos nesvarstomos.  

 

PVSV organizatoriai yra numatę, kokias ūkines veiklas vykdo ar  planuoja vykdyti. UAB „Žalvaris 

Waste Recycling Services“ veiklai buvo parengti ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderinti PŪV 

informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai, UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius 

veiklą vykdo pagal TIPK leidimo Nr. T-V.7-16/2016 sąlygas, todėl ūkinių veiklų vykdymui 

planuojamos naudoti technologinės alternatyvos taip pat nesvarstomos. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė: 

4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų 

dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, 

viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų 

žemėlapis su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos 

pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis pasirenkamas 

atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali 

paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir pastatai, su kuriais 

ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, 

visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems 

nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų 

nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija 

Ūkinių veiklų vieta 

Ūkinių veiklų vieta, adresu Geologų g. 4, Vilnius, yra Vilniaus miesto pietinėje dalyje esančiame 

pramonės rajone. UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV bus vykdoma 376,53 kv. m 

garažų paskirties pastato dalyje, kurio unikalus Nr. 1096-4021-7023. Garažo paskirties pastatas, 

kurio bendras plotas 450,92 kv. m yra sklype, kurio unikalus Nr. – 1096-4021-7023, paskirtis – kita, 

žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, žemės sklypo plotas 

– 1,1741 ha. Tiek garažo paskirties pastatas, tiek kiti sklype esantys pastatai nuosavybės teise 

priklauso UAB „Žalvaris“, todėl kituose pastatuose ir pačiame sklype (uždaruose jūriniuose 

konteineriuose)  veiklą vykdo UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius (žr. 3 priedą).  
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Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 m., patvirtintame Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sprendimu, PŪV teritorija priskiriama verslo, gamybos, 

pramonės objektų teritorijoms (žr. Pav. 2). 

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

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.30-

991 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“ keičiamas 

Vilniaus miesto teritorijos bendrasis planas. Vadovaujantis dar nepatvirtintais Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, PŪV teritorija patenka į pramonės ir 

sandėliavimo zoną (žr. Pav. 3). 

  

 

Pav. 3. Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo projekto. 

 

Šalia PŪV vietos esančios gretimybės 

PŪV vieta 
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Šiuo metu PŪV sklype, adresu Geologų g. 4, Vilnius, atliekų tvarkymo veiklą vykdo UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyrius. PŪV kaimynystėje įsikūrusios šios įmonės: iš vakarų pusės 

besiribojančiame sklype įsikūrusios pramonės ir prekybos įmonės: UAB „Balt-Eagle” (prekyba 

internetu; automobilių eksploatacijos medžiagos ir reikmenys); UAB „Melvilus“ (degalinių įranga – 

šildymo įranga – pramoninė); AB „Morena“ (statybinės apdailos medžiagos, plytelės, santechnikos 

įranga, stogų danga – didmeninė, mažmeninė prekyba); UAB „Autosigra“ (automobilių kėbulo 

remontas, dažymas) ir kitos įmonės, kurios yra įsikūrusios adresu Geologų g. 6, Vilnius. Geologų g. 

6B, Vilnius yra įsikūrusi cementu prekiaujanti UAB „Cemeka“. Kitoje gatvės pusėje, šiaurės vakarų 

kryptimi, yra įsikūrusios: UAB „EASYRENT“ (statybiniai įrankiai, statybinė įranga – nuoma, 

didmeninė, mažmeninė prekyba); UAB „Elektros darbai“ Vilniaus filialas (elektros instaliacija, 

jėgos tinklų projektavimas, įrengimas, montavimas, remontas ir eksploatavimo darbai; elektros 

skydų gamyba; patalpų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos – projektavimas, įrengimas, 

montavimas) ir UAB „Elstila“ Vilniaus filialas (elektros prekės, šviestuvai, kabeliai, žemos įtampos 

prietaisai, automatikos, valdymo prietaisai – didmeninė, mažmeninė prekyba). 

Vietovės aplinkinės teritorijos retai apgyvendintos, šalia PŪV nėra mokyklų, ligoninių, teritorija 

nepasižymi jautriomis aplinkos poveikiui teritorijomis. Artimiausias gyvenamųjų namų kvartalas 

nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 1 kilometrą vakarų kryptimi. Artimiausia gyvenamosios 

paskirties teritorija yra apie 297 m atstumu į pietryčius nuo PŪV sklypo ribų. 

Artimiausios mokymo įstaigos – Vilniaus Saulėtekio mokykla-daugiafunkcis centras (adresu 

Kaminkelio g. 10 (Naujininkai), Vilnius), yra 2,45 km atstumu į šiaurę nuo PŪV sklypo ribų. Vaikų 

lopšelis-darželis (adresu Sakalaičių Sodų 10-oji g. 8, Vilniaus) yra apie 2,56 km atstumu į pietus 

nuo PŪV sklypo ribų. Arčiausiai esanti gydymo įstaiga - Vilniaus m. Naujininkų poliklinika (adresu 

Dariaus ir Girėno g. 18 (Naujininkai), Vilnius) yra apie 2,56 km atstumu į šiaurę nuo PŪV sklypo 

ribų. Arčiausiai PŪV vietos esanti vaistinė – UAB „Norfa“ vaistinė (adresu Dariaus ir Girėno g. 81 

(Naujininkai), Vilnius) yra apie 0,55 km atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV sklypo ribų. 

Žemėlapiai su pažymėtomis gretimybėmis pateikti 6 priede. 

PŪV teritorija nepatenka nei į saugomas, nei į „Natura 2000“ teritorijas (žr. Pav. 4). Arčiausiai 

PŪV vietos esančios Natura2000 teritorijos yra: 

- Kaukysos upės slėnis, esantis apie 3,62 km atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV sklypo ribų. 

Šios teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 6210 Stepinės pievos; 6430 

Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9080 Pelkėti lapuočių 

miškai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; Didysis auksinukas; Stačioji dirvuolė; 

- Neries upė teka apie 3,66 km atstumu į vakarus, šiaurės vakarus nuo PŪV sklypo ribų. Šios 

teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3260, Upių sraunumos su kurklių 

bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė 

skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė. 

Arčiausiai PŪV vietos esančios saugomos teritorijos yra: 

-  Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, esantis apie 3,1 km atstumu į vakarus. 

Jo steigimo tikslas: išsaugoti Neries paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, gausias retųjų 

augalų (tamsialapio skiautalūpio, žaliosios plateivės, dirvinio česnako) augimvietes; kultūros 

ir istorijos objektus (Vilniaus - Kauno geležinkelio tunelį ir senojo Vilniaus - Kauno kelio 

atkarpą su valstybinės reikšmės istorijos paminklu); 

- Pavilnių regioninis parkas, esantis apie 3,10 km atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV sklypo 

ribų. Jo steigimo tikslas: išsaugoti erozinių raguvynų bei Vilnios slėnio kraštovaizdį, jo 

gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Šiame parke yra ir Ribiškių 

kraštovaizdžio draustinis. Šio draustinio steigimo tikslas: išsaugoti didžiąsias erozines 

vėduokles, pasižyminčias ypač raiškiu reljefu, tradicine raguvų dugnuose išsidėsčiusių 

agrarinių naudmenų ir sodybų mozaika, miškingomis atragių juostomis, botaniniu požiūriu 
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vertingais brandžių ąžuolynų fragmentais, šaltiniuotomis pievomis su retaisiais augalais, 

baltišką mitologiją menančiu Kaukysos upeliu. 

 

Pav. 4. Arčiausiai PŪV vietos esančios saugomos ir NATURA 2000 teritorijos (šaltinis: 

https://stk.am.lt/portal/)  
 

Artimiausi vandens telkiniai (žr. Pav. 5):  

 Neris (kodas 12010001) upė, tekanti apie 3,6 km atstumu šiaurės vakarų ir šiaurės 

kryptimis nuo PŪV. 

 Vilnia (kodas 12010420) upė, nutolusi nuo PŪV apie 5 km į šiaurės rytus. 

  

Pav. 5. Arčiausiai PŪV vietos esantys vandens telkiniai (šaltinis: 

https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action) 

Pagal potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį, PŪV teritorija nėra priskiriama nei potvynių grėsmės 

teritorijoms, nei potvynių rizikos teritorijoms (Pav. 6). 

PŪV vieta 

PŪV vieta 
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Pav. 6. Ištrauka iš potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio (šaltinis: 

http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/) 

PŪV teritorijoje nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių telkinių. Vadovaujantis Lietuvos 

geologijos tarnybos žemės gelmių registro (ŽGR) naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapiu, 

arčiausiai esantys naudingųjų išteklių telkiniai yra:  

 naudojamas smėlio ir žvyro telkinys Gariūnai, esantis apie 7,1 km atstumu į vakarus nuo 

PŪV. Telkinio registracijos Nr. 740 (įregistruotas 1997-07-17), adresas: Vilniaus apskr., 

Vilniaus m. sav., Vilniaus m.; 

 nenaudojamas smėlio ir žvyro telkinys Gariūnai II, esantis apie 7,2 km atstumu į vakarus nuo 

PŪV. Telkinio registracijos Nr. 5079 (įregistruotas 2017-12-29), adresas: Vilniaus apskr., 

Vilniaus m. sav., Panerių sen. 

Naudingųjų išteklių telkinių išsidėstymas PŪV vietos atžvilgiu pateiktas Pav. 7. 

 

Pav. 7. Arčiausiai PŪV vietos esantys naudingųjų išteklių telkiniai (šaltinis: 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml) 

Pagal žemės gelmių registro (ŽGR) požeminio vandens vandenviečių žemėlapį, artimiausia 

vandenvietė (žr. Pav. 8) yra naudojama Vilniaus oro uosto geriamojo gėlo vandens vandenvietė 

(registro Nr. 2417, įregistruota 2003-01-31), nutolusi nuo PŪV apie 475 m į rytus. Vandenvietės 

adresas: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m. 

PŪV vieta 

PŪV vieta 
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Pav. 8. Arčiausiai PŪV vietos esančios vandenvietės (šaltinis: 

https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml) 

Remiantis geologijos informacijos sistema GEOLIS, PŪV teritorijoje geologinių procesų ir 

reiškinių bei geotopų nėra. Artimiausi geotopai (žr. Pav. 9) – Bagdo k. (tipas: didkalvė, Nr. 309) 

nutolęs nuo PŪV apie 6,8 km į šiaurės vakarus ir Gariūnų sufozinis cirkas (tipas: griova, raguva, 

sufozinis cirkas, krateris, Nr. 331), nutolęs nuo PŪV vietos apie 6,9 km į šiaurės vakarus. 

 

Pav. 9. Arčiausiai PŪV vietos esantys geotopai (šaltinis: http://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml) 

PŪV teritorijoje ir greta jos nėra registruotų kultūros paveldo vertybių. Arčiausiai esantis kultūros 

paveldo vertybių objektas yra Vilniaus oro uosto pastatas (kodas 15877), kuris yra apie 800 m 

atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV teritorijos ribų.  

Žemėlapio ištrauka iš kultūros vertybių registro pateikta Pav. 10.  

PŪV vieta 

PŪV vieta 
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Pav. 10. Ištrauka iš kultūros vertybių registro (šaltinis: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search ) 

Objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos  

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ veiklą vykdys tame pačiame sklype, kuriame šiuo metu 

pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą vykdo UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius. Šios 

veiklos vykdymui 2013 m. buvo parengti ir su Vilniaus visuomenės sveikatos centru suderinti 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2013 

m. rugsėjo 17 d. Sprendimu dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. (12-32)12.32-17 priėmė 

sprendimą, kad UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veikla leistina pasirinktoje vietoje (žr. 3 priedą). 

SAZ ribos sutapatinamos su sklypo ribomis.  

Įvertinus tai, kad UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV veikla bus vykdoma tame 

pačiame sklype, kuriame  jau yra nustatyta UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veiklai sanitarinė 

apsaugos zona. Abi šios pramonės įmonės išdėstytos kompleksiškai bei tarp jų nėra kitokios 

paskirties objektų, todėl vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 343 su visais pakeitimais, 

61 p., nustatoma bendra šių įmonių sanitarinė apsaugos zona. 

Ataskaitoje vertinant UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai 

vertinama ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus keliama tarša, vadovaujantis 2013 m. PVSV 

ataskaitoje atliktu vertinimu. 

Detalesnė informacija apie PŪV teritorijoje nustatytas kitas specialiąsias naudojimo sąlygos 

pateikta 4.2 skyriuje ir VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išraše (žr. 3 priedą). 

4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui 

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto 

registro centrinio duomenų banko kopija)  

PŪV veikla bus vykdoma sklype, kurio unikalus Nr. – 1096-4021-7023, paskirtis – kita, žemės 

sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 

1,1741 ha. Šiame sklype yra 3 pastatai, iš kurių garažų paskirties 376,53 kv. m pastato dalyje bus 

vykdoma UAB „Žalvaris Waste Recycling Sevices“ PŪV, kituose pastatuose veiklą vykdo UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyrius (žr. 3.3 skyrių). 

Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 

kopija (žr. 3 priede) žemės sklypui, nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos: 

 I. Ryšių linijų apsaugos zona;  

 III. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona; 

PŪV vieta 

Vilniaus oro uosto 

pastatas 
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 VI. Elektros linijų apsaugos zona; 

 XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona; 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona; 

 IV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zona. 

4.3. Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas 

ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai 

ir kt.) 

PŪV sklypas yra Vilniaus miesto pramoniniame rajone. Iš šiaurinės pusės į PŪV sklypą patenkama 

iš  Geologų g. Iš vakarų pusės su PŪV sklypu besiribojančiame sklype yra nutiesta geležinkelio 

atšaka. PŪV teritorijoje yra privažiuojamieji vidaus keliai, kieta danga dengta teritorija bei visa 

PŪV veiklai reikalinga inžinerinė infrastruktūra.  

Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, 

sklype yra: 

- elektros tinklai,  

- vandentiekio ir kanalizacijos tinklai; 

- paviršinių nuotekų surinkimo tinklai; 

- šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai; 

- ryšių linijos.  

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ iš UAB „Žalvaris“ nuomosis buitines patalpas, už kurių 

priežiūrą, sunaudotą vandenį, elektrą, susidariusių nuotekų tvarkymą bus atsakinga UAB 

„Žalvaris“. Už komunalines ir kitas paslaugas UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ mokės 

UAB „Žalvaris“ pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV metu susidarys buitinės ir paviršinės (lietaus) 

nuotekos. Buitinės nuotekos susidarys iš personalo buitinio naudojimo patalpų. Įvertinus tai, kad 

planuojama įdarbinti 4 darbuotojus, tai per mėnesį bus sunaudojama iki 14 m3 vandens, per metus 

bus sunaudojama iki 168 m3 vandens. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į UAB „Vilniaus 

vandenys“ eksploatuojamus buitinių nuotekų tinklus.  

Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 su visais pakeitimais nuostatais, galimai 

teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama 

(eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis medžiagomis: didesnis kaip 0,5 ha 

technikos kiemas; autotransporto, žemės ūkio technikos, kitų savaeigių mechanizmų remonto, 

ardymo, techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir 

didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla vykdoma savo reikmėms; trąšų, augalų 

apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų pavojingųjų medžiagų perpylimo, 

perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 

0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelė, išskyrus viešąsias aikšteles; centralizuota betono ruošimo 

ir išdavimo vieta; degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija, degalų ir kitų naftos 

produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo, celiuliozės 

ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo objekto, pabėgių 

mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija.  

Įvertinus tai, kad UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ visa veikla bus vykdoma 376,53 kv. m 

ploto patalpose, ši teritorija nėra priskiriama prie galimai taršios teritorijos. Ant PŪV patalpų stogo 

susidariusios paviršinės nuotekos nebus užterštos pavojingosiomis medžiagomis. Nuo šio pastato 

stogo esamais paviršinių nuotekų surinkimo tinklais surinktos paviršinės nuotekos savitaka 

infiltruosis į gruntą. 
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PŪV vykdymo metu susidarančios atliekos bus laikomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo 

taisyklėmis. Visos PŪV metu susidarysiančios atliekos bus perduodamos šias atliekas tvarkančioms 

įmonėms pagal sudarytas sutartis. 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje gamybos reikmėms vanduo nenaudojamas, neišgaunamas nei iš 

paviršinių, nei iš požeminių vandens šaltinių. Ūkinės veiklos objektas yra prisijungęs prie miesto 

vandentiekio tinklų, kuriuos eksploatuoja UAB „Vilniaus vandenys“ pagal 2010 m. birželio 23 d. 

šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. PR1-2417A. 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje gamybos reikmėms vanduo nenaudojamas, todėl gamybinės 

nuotekos nesusidaro. Buities nuotekos išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus 

miesto kanalizacijos tinklus pagal 2010 m. birželio 23 d. šalto vandens pirkimo-pardavimo ir 

nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. PR1-2417A. Lietaus nuotekos patenka į UAB “Grinda” 

eksploatuojamus paviršinius nuotekų tinklus, pagal 2008 m. balandžio 2 d. sutartį. 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veiklos metu vanduo yra naudojamas tik buitinėms reikmėms. 

Per mėnesį yra sunaudojama apie 6,3 m3 vandens. Šis vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio 

tinklų. 

Sanitariniame mazge susidarančios buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto buitinių 

nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos surenkamos esama lietaus nuotekų surinkimo sistema ir 

išleidžiamos į miesto lietaus nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Grinda“. Kol atliekos 

tvarkomos uždarose patalpose, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai neįrengiami, kadangi ūkinės 

veiklos teritorija nepriskiriama prie galimai teršiamų teritorijų: 

1. Atvežtų atliekų pakrovimas/iškrovimas vykdomas gamybinėse patalpose; 

2. Plastiko, metalų laužo bei popierių ir kartono atliekos laikomos kiemo aikštelėje sandariuose 

jūriniuose konteineriuose, į kuriuos nepateks krituliai; 

3. Kitų taršos šaltinių sklypo teritorijoje nėra. 

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 

ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 

paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus 

visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame 

žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų)  

Žemės sklypas nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu nėra reikšmingas. Sklypas yra  

pramoniniame Vilniaus miesto rajone. Aplink vyrauja pramonės ir sandėliavimo paskirties 

teritorijos, veikia įvairios įmonės. Pačiame PŪV sklype šiuo metu pavojingųjų ir nepavojingųjų 

atliekų tvarkymo veiklą vykdo UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius.  

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo plano, sprendiniai, kurie šiuo metu keičiami, 

PŪV teritorija patenka į pramonės ir sandėliavimo zoną. Sklypo paskirtis – kita, žemės naudojimo 

būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Arčiausiai PŪV teritorijos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos yra:  

- apie 297 m atstumu į pietryčius nuo PŪV teritorijos ribų (adresu Dariaus ir Girėno g. 86, 

Vilnius),  

- apie 302 m atstumu į pietryčius nuo PŪV teritorijos ribų (adresu Dariaus ir Girėno g. 88, 

Vilnius).  

Artimiausias gyvenamųjų namų kvartalas nuo PŪV sklypo ribos nutolęs apie 1 kilometrą vakarų 

kryptimi. Gyvenamosios paskirties teritorijų išsidėstymo schema pateikta 6 priede. 

 

Šalia PŪV vietos mokyklų, sanatorijų, ligoninių nėra. Artimiausios mokymo įstaigos – Vilniaus 

Saulėtekio mokykla-daugiafunkcis centras (adresu Kaminkelio g. 10 (Naujininkai), Vilnius), yra 

2,45 km atstumu į šiaurę nuo PŪV sklypo ribų. Vaikų lopšelis-darželis (adresu Sakalaičių Sodų 10-
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oji g. 8, Vilniaus) yra apie 2,56 km atstumu į pietus nuo PŪV sklypo ribų. Arčiausiai esanti gydymo 

įstaiga - Vilniaus m. Naujininkų poliklinika (adresu Dariaus ir Girėno g. 18 (Naujininkai), Vilnius) 

yra apie 2,56 km atstumu į šiaurę nuo PŪV sklypo ribų. Arčiausiai PŪV vietos esanti vaistinė – 

UAB „Norfa“ vaistinė (adresu Dariaus ir Girėno g. 81 (Naujininkai), Vilnius) yra apie 0,55 km 

atstumu į šiaurės rytus nuo PŪV sklypo ribų. 

PŪV teritorija nei į saugomas, nei į Natura 2000 teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. 

Arčiausiai esančios saugomos teritorijos yra  –  Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, 

esantis apie 3,1 km atstumu į vakarus bei Pavilnių regioninis parkas, esantis apie 3,10 km atstumu į 

šiaurės rytus nuo PŪV sklypo ribų.  (žr. Pav. 4). 

PŪV teritorijoje ir greta jos nėra registruotų kultūros paveldo vertybių. Arčiausiai esanti kultūros 

paveldo vertybė -  Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, esantis apie 3,1 km atstumu į 

vakarus (žr. Pav. 10). 

5. Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, 

tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir 

įvertinimas (identifikuojami ir aprašomi planuojamos ar vykdomos ūkinės 

veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai, aprašomas galimas jų 

poveikis visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamųjų pastatų aplinkoje, 

visuomeninės paskirties teritorijose ir statiniuose, rekreacinėse teritorijose 

ir kituose svarbiuose objektuose, nurodytuose Poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metodinių nurodymų priedo 4.4 papunktyje) 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia fizinė ir socialinė aplinka, žmonių 

gyvensena. Minėtų veiksnių sąlygojamos pagrindinės sveikatos problemos sietinos su aplinkos 

sąlygojamomis ligomis. Todėl gerinant gyvenimo kokybę ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos 

keliamai rizikai mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos įtakos, o 

kenksmingi aplinkos veiksniai skatina ligų plitimą. 

Įvertinus planuojamus vykdyti technologinius procesus numatoma, kad į aplinkos orą iš stacionarių 

neorganizuoto taršos šaltinių išsiskirs: anglies monoksidas, azoto oksidai, suvirinimo aerozoliai 

(geležies oksidas), mangano oksidas, kietosios dalelės, lakieji organiniai junginiai. 

Pradėjus vykdyti UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV padidės į PŪV teritoriją 

atvažiuojančio autotransporto srautas. PŪV organizatoriaus duomenimis, numatoma, kad darbo 

dienomis ir tik dienos metu į PŪV teritoriją, įvertinus ir į UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrių 

atvažiuojančio/išvažiuojančio autotransporto srautus, gali atvažiuoti iki 5 krovininių 

automobilių/val., kuriais bus atvežamos atliekos, ir iki 12 lengvųjų automobilių/val. 

Pradėjus vykdyti UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV atsiras papildomi triukšmo 

šaltiniai (du keltuvai, autokrautuvas, kuris dirbs patalpoje bei padidės į PŪV sklypą atvažiuojantis 

autotransportas). 

Siekiant nustatyti PŪV keliamą taršą ir jos poveikį aplinkai bei arčiausiai esančioms gyvenamosios 

paskirties teritorijoms, modeliavimo būdu buvo įvertinta PŪV keliamos oro taršos ir triukšmo 

sklaida.  

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

vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu 

susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) 

ir mobilių taršos šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų teršalų 

kiekio skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro 
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foninis užterštumas, numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, 

aplinkos oro užterštumo prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų išmesti teršalų 

didžiausiai koncentracijai skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie 

teršalų koncentracijos skaičiavimui naudotas parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų 

kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė 

įranga, foniniai aplinkos užterštumo duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų 

koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar 

pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos 

žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis, pateikiama 

aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai 

Tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

Abiejų įmonių veiklos yra/bus vykdomos uždarose patalpose. Tarša į aplinkos orą iš stacionarių 

taršos šaltinių nenumatoma. 

Dėl UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdomos veiklos išsiskiria tarša iš šių įrenginių ir veiklos 

(neorganizuoti taršos šaltiniai): 

 3 autokrautuvai (teršalai: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas 

(SO2), angliavandeniliai ( CnHm), kietosios dalelės) 

 dujinis metalo pjaustymo aparatas (teršalai: CO, NOx, geležies oksidai, mangano oksidai) 

 plastikų smulkinimo malūnas (teršalai: kietosios dalelės) 

 alyvos atliekų laikymas – perpylimas (teršalai: lakūs organiniai junginiai (LOJ)) 

Pavieniais atvejais, esant poreikiui UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ vykdys metalų laužo 

pjaustymo veiklą, t.y. planuojama, kad iki 30 proc. ENTP ardymo metu susidariusių juodųjų metalų 

laužo atliekų bus pjaustoma dujiniu pjaustymo įrenginiu. Planuojama, kad per metus bus 

supjaustoma iki 2671 tiesinių metrų juodųjų metalų laužo atliekų. Planuojama, kad per metus bus 

dirbama iki 1008 val./m. Teršalų kiekių emisija į atmosferą apskaičiuojama pagal literatūroje 

(Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys, 

Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru 

zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986), 

kuris yra įrašytas į LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 su visais 

pakeitimais patvirtintą į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą) pateiktą 

metodiką. Skaičiavimai pateikti 7 priede. 

Tiek UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ veiklos vykdymo metu, tiek UAB „Žalvaris“ 

Vilniaus skyriaus veiklos vykdymo metu iš neorganizuotų stacionarių oro taršos šaltinių išmetami 

teršalų kiekiai ir šių šaltinių fiziniai duomenys nurodyti 6 ir 7 lentelėse. 



Lentelė 6. Stacionarių neorganizuotų oro taršos šaltinių fiziniai duomenys  

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje Teršalų 

išmetimo 

trukmė, 

val./m. pavadinimas Nr. Koordinatės 
Aukštis, 

m 

Išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, m/s 

Temperatūra, 

ºC 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius 

Vartai Nr. 1 
601 

X – 6056354 

Y – 582060 
4 4x4 0,41 17 6,56 2000 

Vartai Nr. 2 
602 

X – 6056354 

Y – 582060 
4 4x4 0,41 17 6,56 2000 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ 

Pastato vartai 603 X -6056363 

Y - 582050 
4 4x4 0,77 17 12,32 1008 

 
Lentelė 7. Teršalų išlakos į aplinkos orą 

Veiklos 

rūšis 

  

Cecho ar kt. 

pavadinimas, 

gamybos rūšies 

pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis dydis metinė, 

vnt. vidut. Maks. t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius 

Metalų dujinis 

pjovimas 
Gamybinės patalpos Vartai Nr. 1  601 

Suvirinimo aerozoliai - g/s   0,001165 0,1441 

Mangano oksidas 3516 g/s   0,000035 0,00415 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s   0,00055 0,07045 

Azoto oksidai (C) 6044 g/s   0,00055 0,0698 

Metalų dujinis Gamybinės patalpos Vartai Nr. 2  602 Suvirinimo aerozoliai - g/s   0,001165 0,1441 
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pjovimas Mangano oksidas 3516 g/s   0,000035 0,00415 

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s   0,00055 0,07045 

Azoto oksidai (C) 6044 g/s   0,00055 0,0698 

Plastiko atliekų 

mechaninis 

smulkinimas 

Gamybinės patalpos Vartai Nr. 1  601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s   0,00115 0,0083 

Plastiko atliekų 

mechaninis 

smulkinimas 

Gamybinės patalpos Vartai Nr. 2  602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s   0,00115 0,0083 

Alyvų, tepalų 

laikymas, 

perpylimas 

Gamybinės patalpos Vartai Nr. 1  601 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s   0,000001 0,000006 

Alyvų, tepalų 

laikymas, 

perpylimas 

Gamybinės patalpos Vartai Nr. 2  602 Lakūs organiniai junginiai 308 g/s   0,000001 0,000006 

Atliekų pervežimas 

krautuvais – kuro 

degimas vidaus 

degimo variklyje 

Gamybinės patalpos Vartai Nr. 1  601 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s   0,166 1,195 

LOJ 308 g/s   0,027 0,195 

Azoto oksidai (A) 250 g/s   0,0095 0,07 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s   0,00035 0,0025 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s   0,0005 0,005 

Atliekų pervežimas 

krautuvais – kuro 

degimas vidaus 

degimo variklyje 

Gamybinės patalpos Vartai Nr. 2  602 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s   0,166 1,195 

LOJ 308 g/s   0,027 0,195 

Azoto oksidai (A) 250 g/s   0,0095 0,07 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s   0,00035 0,0025 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s   0,0005 0,005 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ 

Metalų dujinis 

pjovimas 
Garažas Vartai Nr. 3  603 

Suvirinimo aerozoliai - g/s   0,0016  0,0058 

Mangano oksidas 3516 g/s   0,00005 0,0002 
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Anglies monoksidas (C) 6069 g/s   0,0009 0,0032 

Azoto oksidai (C) 6044 g/s   0,0011 0,0040 

Krautuvas Garažas Vartai Nr. 3  603 

Anglies monoksidas (A) 177 g/s  0,0763 0,5536 

LOJ 308 g/s  0,0265 0,1926 

Azoto oksidai (A) 250 g/s  0,0188 0,1362 

Sieros dioksidas (A) 1753 g/s   0,0006 0,0043 

Kietosios dalelės (A) 6493 g/s  0,0034 0,0248 

 

 

 



Oro taršos šaltinių išsidėstymo schema pateikta 7 priede. 

Tarša iš mobilių taršos šaltinių 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ šiuo metu pati savo autotransporto neturi. Atliekų 

išvežimo paslauga bus perkama. Ateityje, įsigijus autotransportą, atliekos bus atvežamos bei 

išvežamos ir UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ transporto priemonėmis. ENTP į bendrovę 

atveš fiziniai ir juridiniai asmenys savo autotransportu bei UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services“ samdytu autotransportu. Planavimo organizatoriaus duomenimis, skaičiavimuose 

priimama, kad į PŪV teritoriją per dieną gali atvažiuoti vidutiniškai iki 5 lengvųjų automobilių ir 

iki 4 sunkiasvorių automobilių.  

Valandinis srautas: iki 1 sunkiasvorio automobilio/val. ir iki 2 lengvųjų automobilių/val. 

 

Taip pat papildomai dar įvertinama, kad į UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrių dienos metu per valandą 

gali atvažiuoti iki 4 krovininių automobilių ir iki 10 lengvųjų automobilių. Vakaro ir nakties metus 

autotransportas nevažinės. 

 

Skaičiuojant ir modeliuojant iš autotransporto išsiskiriančią taršą buvo vertinamas bendras į abi 

įmones atvažiuojantis valandinis autotransporto srautas, t.y.: 

- dienos metu į teritoriją atvažiuos iki 5 krovininių automobilių/val. ir iki 12 lengvųjų 

automobilių/val.; 

- vakaro ir nakties metu į teritoriją autotransportas nevažiuos.  

 

Priimame, kad krovininiai automobilis – dyzeliniai, o 50 proc. lengvųjų automobilių bus 

benzininiai, o 50 proc. bus dyzeliniai automobiliai. 

 

Į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų vertinimui naudojama metodika – 

EMEP/EEA/CORINAIR Oro teršalų inventorizacijos vadovas (Angl. – Air pollutant emission 

inventory guidebook): http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 .   

Įvertinus tai, kad autotransportas atvažiuos Geologų g., tai autotransporto judėjimo greitį Geologų 

g. priimame iki 40 km/val. Skaičiavimui paimta važiavimo atkarpa – 0,562 km. Tas pats 

autotransporto srautas važinės ir po įmonės teritoriją.  Automobilių važiavimo greitis – 10 km/val., į 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrių atvažiuojantis autotransportas (10 lengvųjų ir 4 sunkiasvoriai 

automobiliai) teritorijoje sklype važiuos apie 135 m atstumą ir apie 70 m važiuos į UAB „Žalvaris 

Waste Recycling Services“ atvažiuojantis autotransportas (2 lengvieji ir 1 sunkiasvoris automobilis  

(žr. Pav. 11). 
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Pav. 11. Autotransporto judėjimo schema 

Vienkartiniai maksimalūs išmetimai į aplinkos orą iš autotransporto važiuojant Geologų g. iki 

įmonės teritorijos ir po įmonės teritoriją pateikti Lentelėje 8.  

Lentelė 8. Vienkartiniai maksimalūs išmetimai į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių važiuojant 

autotransportui Geologų g. iki įmonės ir po įmonės teritoriją 

Nr. Vieta Dimensija CO NOx LOJ KD 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Išmetimai autotransportui 

važiuojant Geologų g. 
g/s·m 

0,0000342 0,0000286 0,0000048 0,0000009 

2 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

išmetimai autotransportui 

važinėjant po sklypo teritoriją 

g/s·m 
0,0000142 0,0000116 0,00000199 0,00000038 

3 UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services„ išmetimai 

autotransportui važinėjant po 

sklypo teritoriją 

g/s·m 

0,0000029 0,0000028 0,00000042 0,00000009 

Iš autotransporto į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai pateikti 7 priede.  

Aplinkos oro užterštumo prognozė 

Į aplinkos orą išsiskiriančių iš stacionarių ir iš mobilių taršos šaltinių teršalų pažemio 

koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental 

Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).  

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį 

aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 

AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“).  

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės 

Neorganizuotų stacionarių taršos šaltinių parametrai pateikti 6 lentelėje. Skaičiavime buvo 

vertinami visi taršos šaltiniai, tiek stacionarūs, tiek mobilūs. Naudotos maksimalios išmetamų 

teršalų momentinės vertės.  
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Skaičiavimuose naudoti 2010-2014 m. meteorologiniai duomenys iš Vilniaus meteorologinės 

stoties. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. 

2010-2014 m. Vilniaus vėjų rožė pateikta  Pav. 12.  

Dokumentas, patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrologijos ir 

meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, pateiktas 7 priede. 

Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1,0 m.  

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. 

įsakymo Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 5.12 punktą 98,5 procentilio 

valandinė vertė lyginama su pusės valandos ribine verte. 

 
 

Pav. 12. Vėjų rožė sudaryta naudojant 2010-2014 m. meteorologinius Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie aplinkos ministerijos Vilnius meteorologinės stoties duomenis. 

 

Teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore 

skaičiavimas 

Skaičiavimai buvo atliekami 4 km pločio ir 4 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype (2 km 

spinduliu aplink ūkinės veiklos objektą). Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės 

yra: X (580031-584031), Y (6054361-6058361). Skaičiavimo lauke koncentracijos 

skaičiuojamos 101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi 

(erdvinė modelio skiriamoji apie 40 m). 
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Foninio aplinkos oro užterštumo vertės arba duomenys šioms vertėms apskaičiuoti 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2018-11-06 raštu Nr. (30.3)-A4(e)-2156  „Dėl 

„UAB „Žalvaris Waste Recycling Services„ foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“, kaip 

foninis užterštumas kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido pažemio 

koncentracijų skaičiavimui naudoti nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys, kurie skelbiami 

Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės 

koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Mangano oksido, geležies oksido ir LOJ pažemio 

koncentracijų skaičiavimus, naudoti greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos 

šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis. (žr. 7 priedą).  

Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos 

apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos 

oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais. 

  

Išmetamų teršalų didžiausių pažemio koncentracijų skaičiavimai 

Išmetamų teršalų į aplinkos orą pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimas atliktas vertinat, kad 

į aplinkos orą išsiskirs teršalai iš metalų laužo pjaustymo metus, plastiko atliekų smulkinimo metu, 

autokrautuvams važinėjant pastatų viduje, alyvų atliekų laikymo-perpylimo metu ir autotransporto, 

kuris atvažiuoja į PŪV teritoriją dienos metu, t.y. vertinama pati blogiausia situacija. 

 

Atlikus išmetamų teršalų į aplinkos orą pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimą nustatyta, 

kad nei vieno teršalo koncentracija neviršys ribinių verčių, net ir esant nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms. Teršalų koncentracijų sklaidos skaičiavimo rezultatų suvestiniai 

duomenys pateikiami 9 lentelėje.  

 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus ūkinės veiklos 

metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas pateiktas 7 priede.  

 

http://gamta.lt/


Lentelė 9. Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatai.  

Teršalas ir 

skaičiuotinas 

laikotarpis 

Ribinė vertė (RV) 

Išsklaidyto teršalo maksimali pažemio koncentracija 

Vertinant tik įmonės taršą 
Vertinant įmonės ir foninę 

teršalų koncentraciją 

Cmaks Cmaks/RV Cmaks Cmaks/RV 

CO 8 valandų 

slenkančio vidurio  
10 mg/m3 5,55 mg/m3 0,555 5,814 mg/m3 0,584 

Geležies oksidų 24 

valandų 100-asis 

procentilis 

40 µg/m3 7,763 µg/m3 0,194 7,777 µg/m3 0,194 

Mangano oksidų 

pusės valandos 100-

asis procentilis 

10 µg/m3 3,509 µg/m3 0,351 3,51 µg/m3 0,351 

Mangano oksidų 24 

valandų 100-asis 

procentilis 

1 µg/m3 0,2332 µg/m3 0,233 0,2343 µg/m3 0,234 

NO2 metų vidurkis 40 µg/m3 1,788 µg/m3 0,0447 34,63 µg/m3 0,866 

NO2 1 valandos 

99,8-as procentilis 
200 µg/m3 124,6 µg/m3 0,623 137,1 µg/m3 0,685 

KD10 metų vidurkis 40 µg/m3 0,07577 µg/m3 1,89 e-3 29,71 µg/m3 0,743 

KD10 24 valandų 

90,4-as procentilis 
50 µg/m3 0,3506 µg/m3 7,01 e-3 29,71 µg/m3 0,594 

KD2,5 metų vidurkis 25 µg/m3 0,04727 µg/m3 1,89 e-3 17,92 µg/m3 0,717 

SO2 24 valandų 

99,2-as procentilis 
125 µg/m3 0,3775 µg/m3 3,02 e-3 5,092 µg/m3 0,0407 

SO2 1valandos 99,7-

as procentilis 
350 µg/m3 1,382 µg/m3 3,95 e-3 5,094 µg/m3 0,0146 

LOJ pusės valandos 

100-asis procentilis 
nenustatyta* 2707 µg/m3 - 2725 µg/m3 - 

LOJ 24 valandų 100-

asis procentilis 
nenustatyta* 180 µg/m3 - 197,2 µg/m3 - 

*Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos Sąjungos kriterijus ir pagal nacionalinius kriterijus 

nenustatytos ribinės vertės.  

 

Išvada: PŪV stacionarių ir mobilių oro taršos šaltinių teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė 

parodė, kad, esant ir nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, vertinant aplinkos orui 

nepalankiausius PŪV scenarijus, visų teršalų koncentracijos aplinkinėse teritorijose su esamomis 

foninėmis koncentracijomis, neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos ir augmenijos 

apsaugai.  
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Lentelė 10. Oro teršalų sklaidos analizė ir poveikio sveikatai vertinimas 

Anglies monoksidas (CO)  

Poveikis 

sveikatai 

Pavojaus 

identifikavimas 

Arba smalkės – tai bespalvės ir bekvapės dujos, kurios susidaro degimo 

metu, kuomet nepilnai sudega kuras. Anglies monoksidas per plaučius 

patekęs į kraują jungiasi su hemoglobinu ir sudaro labai patvarų junginį 

karboksihemoglobiną. Šios reakcijos pasėkoje hemoglobinas negali 

audinių aprūpinti deguonimi, vystosi audinių hipoksija. Pasunkėja 

stenokardijos eiga, sumažėja fizinio krūvio toleravimas sergantiems 

periferinių kraujagyslių ir plaučių ligomis. Jei CO koncentracija siekia 

0,01 proc., gali sutrikti rega, netenkama sąmonės. Didelės koncentracijos 

yra toksiškos ir sukelia mirtį. Jei ore CO koncentracija >0,3 proc., 

apsinuodijimas gali baigtis mirtimi. Didelės CO koncentracijos kenkia 

širdies veiklai, didina kraujo krešulių susidarymo tikimybę ir kelia pavojų 

nėščių moterų vaisiaus vystymuisi. Esant didesnei nei 0,08 mg/l 

koncentracijai, galimi centrinės nervų sistemos sutrikimai per 3,5 – 5 val.  

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 

7 d. patvirtintame įsakyme Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro 

užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 

patvirtinimo“ reglamentuojama, kad anglies monoksido paros ribinė vertė 

yra 10 mg/m3. 

Dozė-atsakas 

Didžiausia 8 valandų CO pažemio 

koncentracija sudaroma tik 

įmonės – 5,55 µg/m3 (0,555 RV). 

Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 5,814 µg/m3 

(0,584 RV). 

Galimas neigiamas poveikis: 

Ribinė 10 mg/m3 koncentracija 

nebus viršyta, neigiamas poveikis 

nenumatomas. 

Poveikio zona Didžiausia koncentracija tikėtina PŪV sklype. 

Rizikos 

charakteristikos 

Veikiamų asmenų skaičius: 

Nenumatomas. 

Poveikis ir jo sunkumas: 

Nenumatomas. 

Kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5)  

Poveikis 

sveikatai 

Pavojaus 

identifikavimas 

Didžiausi taršos šaltiniai kietosiomis dalelėmis yra katilinės, naudojančios 

iškastinį kurą, pramonės įmonės, dirvos erozija, fotocheminiai procesai bei 

transportas, kuris ne tik tiesiogiai išmeta kietąsias daleles, bet ir jas pakelia 

nuo kelio dangos. Didelės dulkių koncentracijos aplinkos ore saulės 

spinduliavimo ir drėgmės poveikyje gali įtakoti klimatines sąlygas ir 

sumažinti matomumą. Smulkiosios dalelės dalyvauja debesų formavimesi, 

ir esant intensyviems išmetimams gali padidinti debesuotumą ir kritulių 

kiekį tam tikroje vietovėje. 

Poveikis priklauso nuo dalelių dydžio ir kinta kartu su KD10 ir KD2,5 paros 

koncentracijomis. Šiuo metu epidemiologiniai tyrimai rodo, kad nėra 

slenkstinės vertės, žemiau kurios poveikis sveikatai nestebimas. Kuo 

mažesnis dalelės diametras, tuo giliau ji patenka į plaučius. Didžiausią 

pavojų kelia dalelės, kurių skersmuo mažesnis negu 10 µm, nes jos 

prasiskverbia giliai į kvėpavimo organus. Šios dalelės dirgindamos 

kvėpavimo takų ir plaučių audinį, sukelia plaučių uždegimą. Plaučiuose, 

esant uždegimui, blogėja deguonies apykaita. Dėl sumažėjusio deguonies 

kiekio, nukenčia kitų organų veikla, sutrinka kvėpavimo ir širdies –

kraujagyslių sistemos darbas, apsunkinama kitų ligų, pvz. astmos, eiga. 

Ūmus poveikis: padidėjęs dienos mirtingumas, padidėjusi hospitalizacija 

dėl kvėpavimo sistemos ligų paūmėjimo, kosulys, plaučių funkcijos 

susilpnėjimas, bronchinės astmos paūmėjimas. Yra tyrimų, kuriais 

nustatyta linijinė priklausomybė tarp ūmaus poveikio sveikatai ir žemesnių 

nei 100 g/m3 KD koncentracijų. 
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Ilgalaikis poveikis: lėtinis bronchitas, vidutinės būsimo gyvenimo trukmės 

sumažėjimas. 

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 

7 d. patvirtintame įsakyme Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro 

užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 

patvirtinimo“ reglamentuojama, kad kietųjų dalelių KD10 paros ribinė 

vertė yra 50 g/m3 (neturi viršyti daugiau kaip 35 kartus per metus) ir 

metinė ribinė vertė – 40 g/m3. 

Kietųjų dalelių KD2,5 metinė ribinė vertė yra 25 g/m3. 

Dozė-atsakas 

Prognozuojamos koncentracijos: 

Didžiausia paros KD10 pažemio 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 0,3506 µg/m3 (7,01e-3 RV). 

Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 29,71 µg/m3 

(0,594 RV). 

Didžiausia metinė KD10, pažemio 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 0,07577 µg/m3 (1,89e-3 RV). 

Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 29,71 µg/m3 

(0,743 RV). 

Didžiausia metinė KD2,5 pažemio 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 0,04727 µg/m3 (1,89e-3 RV). 

Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 17,92 µg/m3 

(0,717 RV). 

 

Galimas neigiamas poveikis: 

Ribinė KD10 paros 50 g/m3 

koncentracija nebus viršijama, 

neigiamas poveikis nenumatomas. 

 

 

 

 

Ribinė KD10 metinė 40 g/m3 

koncentracija nebus viršijama, 

neigiamas poveikis nenumatomas. 

 

 

 

Ribinė KD2,5 metinė 25 g/m3 

koncentracija nebus viršijama, 

neigiamas poveikis nenumatomas. 

 

Poveikio zona 

Tik įmonės didžiausia koncentracija tikėtina PŪV sklype. Įvertinus foninę 

taršą, maksimali koncentracija pasiekiama 2651-2704 m atstumu šiaurės 

rytų kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių 

Rizikos 

charakteristikos 

Veikiamų asmenų skaičius: 

Nenumatomas. 

Poveikis ir jo sunkumas: 

Nenumatomas. 

Azoto dioksidai (NOx)  

Poveikis 

sveikatai 

Pavojaus 

identifikavimas 

Dirgina viršutinius kvėpavimo takus, sukelia kosulį, ašarojimą. Pasunkėja 

kvėpavimo takų susirgimų simptomai, toksiškai veikia plaučius. NO2 

pažeidžia makrofagus, dėl to susilpnėja imunitetas. Didelės koncentracijos 

sukelia gleivinės paburkimą ir edemą. 

Ilgalaikis poveikis vaikams – padaugėja respiratorinių simptomų, 

pablogėja plaučių funkcija, padaugėja chroninių kosulių, bronchitų ir 

konjunktyvitų (akies junginės uždegimas). 

Trumpalaikis poveikis – plaučių funkcijos pablogėjimas vaikams. 

Esant NOx 0,095 mg/l oro, suerzinamos gleivinės, esant 0,12 mg/l po 15 

min. pasireiškia dusinimas. 

Azoto oksidai yra vieni iš svarbiausių rūgščiųjų kritulių sudarymo 

komponentų. Reaguodami su vandeniu jie sudaro azoto rūgštį. Saulės 

šviesoje azoto oksidai reaguoja su kitais aktyviais atmosferos 

komponentais, dažniausiai angliavandeniliais, ir sudėtingų reakcijų 

pasėkoje sudaro fotocheminius oksidantus. Šie itin nestabilūs junginiai 

žaloja augalus ir erzina žmogaus kvėpavimo ir regos organus. 

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 

d. patvirtintame įsakyme Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo 
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sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 

monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ 

reglamentuojama, kad azoto oksidų vienos valandos ribinė vertė yra 200 

μg/m3 (neturi viršyti daugiau kaip 18 kartų per metus) ir metinė ribinė 

vertė – 40 μg/m3. 

Dozė-atsakas 

Prognozuojamos koncentracijos: 

Didžiausia metinė NO2 pažemio 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 1,788 µg/m3 (0,0447 RV 

(nustatyta žmonių sveikatos 

apsaugai). 

Įvertinus foninę taršą – 34,63 µg/m3 

(0,866 RV (nustatyta žmonių 

sveikatos apsaugai). 

Didžiausia 1 valandos NO2 

pažemio koncentracija sudaroma 

tik įmonės – 124,6 µg/m3 (0,623 

RV). 

Įvertinus foninę taršą – 137,1 µg/m3 

(0,685 RV). 

Galimas neigiamas poveikis: 

Ribinės metinė 40 μg/m3 ir 1 

valandos 200 μg/m3  koncentracijos 

nebus viršijamos, neigiamas 

poveikis nenumatomas. 

Poveikio zona 

Tik įmonės didžiausia koncentracija tikėtina PŪV teritorijoje, įvertinus 

foninę taršą, maksimali koncentracija pasiekiama 82 m bei 2651 m 

atstumu šiaurės rytų kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių 

Rizikos 

charakteristikos 

Veikiamų asmenų skaičius: 

Nenumatomas 

Poveikis ir jo sunkumas: 

Nenumatomas 

Sieros dioksidas (SO2) 

 

Pavojaus 

identifikavimas 

Sukelia kvėpavimo takų gleivinės paburkimą, dirgina akių gleivinę, 

sukelia plaučių ir kvėpavimo takų ligas. Šiems teršalams ypač jautri grupė 

– sergantieji astma. SO2 efektai: pasunkėjęs kvėpavimas, bronchospazmai, 

dusulys. Tyrimais nustatyta, kad SO2 koncentracijų padidėjimas ore susijęs 

su padidėjusiu dienos mirtingumu ir sergamumu širdies ir plaučių ligomis. 

LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 

d. patvirtintame įsakyme Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo 

sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 

monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ 

(Žin., 2010, Nr. 82-4364) reglamentuojama, kad sieros dioksido paros 

ribinė vertė yra 125 g/m3, 1 valandos ribinė vertė yra 350 g/m3. 

Dozė-atsakas 

Prognozuojamos koncentracijos: 

Didžiausia paros pažemio 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 0,3775 μg/m3 (3,02e-3  RV). 

Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 5,092 μg/m3 

(0,0407 RV). 

Didžiausia 1 valandos pažemio 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 1,382 μg/m3 (3,95e-3  RV). 

Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 5,094 μg/m3 

(0,0145 RV). 

Galimas neigiamas poveikis: 

Ribinė paros 125 μg/m3 

koncentracija  (nustatyta žmonių 

sveikatos apsaugai) ir 1 valandos 

350 μg/m3  koncentracijos nebus 

viršijama, neigiamas poveikis 

nenumatomas. 

Poveikio zona 

Tik įmonės keliamos taršos didžiausia koncentracija tikėtina PĖV sklype. 

Įvertinus foninę taršą, ši maksimali koncentracija pasiekiama 2118 m 

atstumu šiaurės kryptimi nuo UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir 

UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus taršos šaltinių 
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Rizikos 

charakteristikos 

Veikiamų asmenų skaičius: 

Nenumatomas 

Poveikis ir jo sunkumas: 

Nenumatomas 

Angliavandeniliai (LOJ)  

Poveikis 

sveikatai 

Pavojaus 

identifikavimas 

Jie veikia centrinę nervų sistemą. Žmogaus sveikatai pavojingi aldehidai – 

nearomatinės grupės angliavandeniliai. Į atmosferą jie patenka iš 

automobilių išmetimų, ypač dyzelinių variklių. Jie labai dirgina viršutinius 

kvėpavimo takus ir sukelia akių uždegimą. Onkologų duomenimis, viena 

iš vėžinių susirgimų priežasčių yra su deginiais į atmosferą patekę 

aromatiniai angliavandeniliai, pavyzdžiui, benzipirenas. Jie kaupiasi 

žmogaus organizme iki kritinių koncentracijų ir išprovokuoja šią technikos 

amžiaus ligą. 

Dozė-atsakas 

Prognozuojamos koncentracijos: 

Didžiausia pažemio 0,5 valandos 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 2707 μg/m3. Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 2725 μg/m3. 

Didžiausia pažemio paros 

koncentracija sudaroma tik įmonės 

– 180 μg/m3. Įvertinant foninę taršą, 

koncentracija sieks 197,2 μg/m3. 

Galimas neigiamas poveikis: 

PŪV neigiamas poveikis 

nenumatomas. 

Poveikio zona Didžiausia koncentracija tikėtina PŪV sklype. 

Rizikos 

charakteristikos 

Veikiamų asmenų skaičius: 

Nenumatomas 

Poveikis ir jo sunkumas: 

Nenumatomas 

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 

veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla 

(veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai, kvapus 

skleidžiančios cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs organizuoti ir 

neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų kvapų emisijų 

skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro 

užterštumo kvapais prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų skleidžiamų kvapų 

koncentracijai aplinkos ore skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie 

kvapų koncentracijos skaičiavimo parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas 

laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, 

naudotos cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės, kvapų koncentracijos skaičiavimo 

rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos esančių kvapų 

susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos 

zonų riboms, skleidžiamą taršą) ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), 

nurodomas skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio 

dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro 

užterštumo kvapais prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai 

Remiantis Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis, Lietuvoje šiuo metu galioja dvi 

higienos normos, skirtos kvapams gyvenamosios aplinkos ore reglamentuoti: 

• higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore“; 

• higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 

koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. 

Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 nurodyta ribinė kvapo koncentracijos vertė – 8 europiniai 

kvapo vienetai (OUE/m3), taikoma tik iš ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs 

taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti. 
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Kadangi UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV bus vykdoma tik pastate, uždarose 

patalpose. Cheminės medžiagos ir preparatai gamybos procese naudojami nebus. ENTP 

demontavimo metu iš automobilių pašalinti skysčiai (alyvos, aušinamieji skysčiai, antifrizas, 

stabdžių skysčiai ir kt.) bus surenkami ir laikomi atskirai. Šių atliekų laikymo pakuotės (talpos) bus 

naudojamos tokios, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išgaruoti ar kitaip 

patekti į aplinką. Talpos, kuriose bus laikomos šios atliekos, medžiagos bus atsparios šių atliekų  

poveikiui ir nereaguos su šiomis atliekomis ar jų komponentais. Tiek priimamos tvarkyti, tiek 

atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos bus laikomos tik uždarose patalpose. Atsižvelgiant į 

tai, kad kvapus galinčios skleisti atliekos bus laikomos talpose, iš kurių šios atliekos negalėtų 

išsipilti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką, todėl kvapai į aplinką neišsiskirs. 

Pažymime, UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veikla vykdoma uždarame gamybiniame pastate. 

Įmonės išmetamų teršalų koncentracijos yra itin mažos, nesiekia ir neviršija reglamentuojamų 

ribinių verčių.  

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdoma veikla ir UAB „Žalvaris Waste 

Recycling Services“ PŪV nėra susijusios su kvapų generavimu. Abi veiklos neįtakos foninių kvapų 

emisijų ir neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 

Nr. V-885  „Dėl Lietuvos higienos normos „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“ nustatytos ribinė kvapo koncentracijos, todėl poveikis dėl kvapų visuomenės sveikatai 

nebus vertinamas. 

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojanti spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių ir 

mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie skleidžiamą taršą 

(emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė/sklaidos modeliavimo 

rezultatai (lentelės, žemėlapiai) 

Vadovaujantis naujausiais žmogaus veiklos neurofiziologijos pagrindais, triukšmo poveikis 

organizmui vertinamas kaip poveikis centrinei nervų sistemai, o ne tik kaip poveikis klausos 

organui. 

Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau – PSO) akcentuojamos triukšmo keliamos sveikatos 

problemos: klausos pakenkimas, kalbos nesupratimas, miego sutrikimai, fiziologinių funkcijų 

sutrikimai, psichikos sutrikimai, mokslo ir kitų pasiekimų blogėjimas, socialiniai ir elgsenos 

pakitimai (dirglumas, agresyvumas ir kt.). Lengviausiai triukšmo pažeidžiamos grupės: vaikai, 

ligoniai, invalidai, pamainomis dirbantys, seni asmenys, ilgai būnantys triukšme žmonės ir pan. 

Analizuojant Lietuvos gyventojų sergamumą, užregistruotą ambulatorinę pagalbą teikiančiose 

sveikatos priežiūros įstaigose, pastebima, kad daugėja ligų, santykinai susijusių su triukšmo 

poveikiu: kraujotakos sistemos, nervų sistemos, virškinimo sistemos ligos. Triukšmui labiausiai 

jautrios vietos PSO duomenimis yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai, mokyklos, 

ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos.  

Triukšmo lygį gyvenamuosiuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje šiuo metu 

reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33: 2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose 

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

Higienos normoje HN 33: 2011 nustatyti tokie leistini triukšmo ribiniai dydžiai: 

 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą: 

- 55 dBA, maksimalus 60 dBA (7 – 19 val.) 

- 50 dBA, maksimalus 55 dBA (19 – 22 val.) 

- 45 dBA, maksimalus 50 dBA (22 – 7 val.) 
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 Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir 

kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo: 

- 65 dBA, maksimalus 70 dBA (7 – 19 val.) 

- 60 dBA, maksimalus 65 dBA (19 – 22 val.) 

- 55 dBA, maksimalus 60 dBA (22 – 7 val.) 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos 

nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ reglamentuojama, kad esant 80 – 85 dB(A) 

triukšmo ekspozicinėms vertėms turi būti pradėti taikyti darbuotojų apsaugos nuo triukšmo veikimo 

veiksmai.  

Darbuotojų apsaugai nuo triukšmo darbe, turi būti diegiami visuotinai priimtini klausos pakenkimų 

rizikos prevencijos principai: 

 Netriukšmingų naujų darbo priemonių ar naujų darbo vietų įrengimas; 

 Darbuotoją veikiančių triukšmo lygių darbo vietoje nustatymas ir mažinimas; 

 Neformalūs darbuotojų sveikatos tikrinimai; 

 Inžinerinių, akustinių, organizacinių ir kitų triukšmo mažinimo priemonių ir metodų 

taikymas; 

 Darbuotojų informavimas, mokymas ir kontrolė; 

 Periodinis taikomų triukšmo mažinimo programų efektyvumo tikrinimas. 

Vertinant triukšmą buvo atsižvelgta į UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus PVSV ataskaitoje pateiktą 

informaciją apie keliamą triukšmo lygį bei į UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV 

vykdymo metu planuojamus triukšmo taršos šaltinius. Detalesnė informacija apie mobilius triukšmo 

šaltinius ir keliamą triukšmo lygį pateikta 5.3.1. ir  5.3.2 poskyriuose.  

5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo 

emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų techninių 

specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą 

triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo 

pobūdis ir darbo laikas, triukšmo šaltinių, esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos 

pastato (pastatų) išorinių sienų oro garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų 

tūris, plotas, aukštis; tais atvejais, kai stacionarių triukšmo šaltinių gamintojai nepateikia 

informacijos apie planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą 

triukšmą, šie duomenys gali būti gauti pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 

13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

patvirtinimo“, 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius Lietuvos standartus kitoje 

vykdomoje ūkinėje veikloje atlikus jau naudojamų ekvivalentiškų stacionarių triukšmo 

šaltinių garso slėgio lygio ar garso intensyvumo matavimus garso galingumui apskaičiuoti 

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas siekiant prognozuoti UAB „Žalvaris Waste 

Recycling Services“ ir jau veikiančios UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus planuojamų ir vykdomų 

ūkinių veiklų keliamą triukšmą bei jo sklaidą ir, esant poreikiui, numatyti priemones triukšmo 

sklaidai sumažinti, kad susidarančio ekvivalentinio triukšmo lygis už vertinamos teritorijos ribų 

neviršytų reglamentuojamų triukšmo ribinių verčių. 

 

Vertinimas atliktas šiais tikslais: 

 įvertinti PŪV sklype UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ 

Vilniaus skyriaus ūkinių veiklų skleidžiamą triukšmą bei po sklypą važinėjančio 

autotransporto skleidžiamą triukšmą. 
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Triukšmo šaltiniai bei iš jų sklindantis triukšmo lygis pateikti 8 priede. 

Įmonių išsidėstymo teritorijoje planas pateiktas 4 priede.  

 

Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atlikti įvertinus tai, kad  

 UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ dirbs 252 dienas per metus šiomis darbo 

valandomis: I - V nuo 8.00 val. iki 17.00 val.  

 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius dirba 252 dienas per metus šiomis darbo valandomis: I - 

V nuo 8.00 val. iki 16.30 val.  

5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) 

mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys, mobiliųjų triukšmo šaltinių 

judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi su įmonės veikla susijusių 

mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas ir judėjimo sąlygos; 

pateikiami įmonės teritorijoje esančių automobilių aikštelių duomenys (plotas, išsidėstymas, 

vietų skaičius), naudojimo laikas 

 

Į UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ teritoriją atvažiuos iki 1 sunkiasvorio automobilio/val. 

ir iki 2 lengvųjų automobilių/val. Autotransportas važinės tik darbo dienomis ir tik dienos metu 

(8.00 – 17.00 val.).  

Į UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus teritoriją dienos metu atvažiuos iki 5 krovininių 

automobilių/val. ir iki 10 lengvųjų automobilių/val. Autotransportas važinės tik darbo dienomis ir 

tik dienos metu (8.00 – 16.30 val.). 

 

Bendrai į abiejų įmonių teritorijas atvažiuojančio autotransporto srautas bus:  

 dienos metu atvažiuos iki 5 krovininių automobilių/val. ir iki 12 lengvųjų automobilių/val.;  

 vakaro ir nakties metu autotransportas nevažiuos. 

 

Triukšmo šaltinių išsidėstymo schema pateikta 8 priede. 

5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga, 

naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės sąlygos, 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos 

sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis 

Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas 

matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos 

normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais 

gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pateikti Lentelė 11. 

 
Lentelė 11. Ribinės triukšmo lygio vertės  

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

    1. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

7–19 (diena) 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 

55 

50 

45 

   2. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 7–19 (diena) 65 
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Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

19–22 (vakaras) 

22–7 (naktis) 
60 

55 

PŪV prognozuojamas triukšmas vertinamas pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus 

didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 

sukeliamo triukšmo.  

Kaip jau buvo minėta, PŪV teritorija yra Vilniaus miesto pramoniniame rajone, o artimiausia 

gyvenamosios paskirties teritorija yra apie 297 m ir didesniu atstumu. Šalia šios, arčiausiai esančios 

gyvenamosios paskirties teritorijos UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ar UAB „Žalvaris“ 

Vilniaus skyriaus autotransportas nevažinės, o ir pats PŪV autotransporto srautas yra nežymus,  

todėl PŪV transporto priemonių, judančių viešo naudojimo privažiuojamaisiais keliais ir gatvėmis, 

sukeliamas triukšmas šiame pramoniniame rajone bus nežymus ir jo detaliau nevertiname. 

Triukšmo skaičiavimo įranga 

Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas triukšmo sklaidos 

skaičiavimas ir modeliavimas kompiuterine programa CadnaA 2018 MR1 (Computer Aided Noise 

Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema). Tai programinė įranga skirta triukšmo 

poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje 

vertinamos 4 pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos 

atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai: 

1. Pramoninis triukšmas (ISO 9613); 

2. Kelių transporto triukšmas (Nordic Pred. Method (1996)). 

Triukšmo modeliavimo sąlygos 

Skaičiuojant triukšmą buvo priimtos tokios sąlygos pagal ISO 9613: 

 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (atsižvelgiama į tai, kad gretimybėse yra 

mažaaukščiai gyvenamieji pastatai);  

 oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%; 

 triukšmo slopinimas – įvertinti gretimų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje, įvertintos 

dangų absorbcinės charakteristikos. 

 Įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas. 

Triukšmo pasekmės gyvenamajai bei visuomeninei aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus 

ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie 

nurodyti higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604. 
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Triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai 

Lentelė 12. Apskaičiuoti prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygiai ties PŪV sklypo 

riba 

Vieta 

Triukšmo rodiklis 

L(dienos) L(vakaro) L(nakties) 

(7.00-19.00) (19.00-22.00) (22.00-7.00) 

PŪV teritorijoje veikia stacionarūs ir mobilūs triukšmo taršos šaltiniai  

Planuojamos ūkinės veiklos šiaurinė sklypo riba 37,9-54,9 - - 

Planuojamos ūkinės veiklos rytinė sklypo riba 37,9-48,5 - - 

Planuojamos ūkinės veiklos pietinė sklypo riba 43,8-54,9 - - 

Planuojamos ūkinės veiklos vakarinė sklypo riba 49,4-54,7 - - 

HN 33:2011 ribinė vertė 55 50 45 

Vertinant apskaičiuotus prognozuojamus PŪV triukšmo rodiklius, nustatyta, kad triukšmo lygis už 

PŪV sklypo ribų, o tuo labiau artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija HN 33:2011 

reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. PŪV keliamas triukšmo lygis 

neigiamo poveikio aplinkai ir arčiausiai esančioms gyvenamosios paskirties teritorijoms neturės. 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 8 priede. 

2013 m. PVSV proceso metu nustatant UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus sanitarinės apsaugos 

zonos dydį, buvo nustatyta, kad UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veiklos keliamas triukšmo lygis 

ties sklypo ribomis neviršija reglamentuojamo triukšmo lygio. Dėl UAB „Žalvaris Waste Recycling 

Services“ PŪV keliamo triukšmo, suminis abiejų įmonių (UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus ir 

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“) keliamas triukšmo lygis už sklypo teritorijos ribų taip 

pat neviršija HN 33:2011 reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Todėl 

galime teikti, kad PŪV keliamas triukšmas neįtakoja UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriui nustatytos 

sanitarinės apsaugos zonos dydžiui. 

5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių objektų 

techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir 

elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 

„Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės 

spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai 

nurodoma skaičiavimams naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, 

naudotas skaičiavimo standartas ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo 

teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos 

žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis 

Planuojama ūkinė veikla nejonizuojančios spinduliuotės neįtakoja. 
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5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, 

aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai 

Prognozuojant ir vertinant poveikį visuomenės sveikatai svarbiausia yra prioritetų nustatymas, t.y. 

per kokius aplinkos komponentus labiausiai bus įtakojama žmonių sveikata (žr. 13 lentelę). 

Prioritetai būtų: aplinkos oro cheminė tarša ir triukšmas. 
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Lentelė 13. Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams 

Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

1. Elgsenos ir gyvensenos 

veiksniai 

      

1.1. Mitybos įpročiai Visa veikla Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

1.2. Alkoholio vartojimas - || - Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

1.3. Rūkymas - || - Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

1.4. Narkotinių ir 

psichotropinių vaistų 

vartojimas 

- || - Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

1.5.  Lošimas - || - Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

1.6.  Fizinis aktyvumas - || - Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

1.7.  Saugus seksas - || - Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

1.8.  Kita - || - Nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

- - 

2. Fizinės aplinkos 

veiksniai* 

      

2.1. Oro kokybė Nepavojingųjų ir 

pavojingųjų 

atliekų tvarkymas; 

Transporto 

priemonės įmonės 

teritorijoje  

Aplinkos oro 

užterštumo 

padidėjimas 

cheminiais teršalais 

- Užterštumas 

teršalais neviršys 

ribinių verčių 

- Prognozuojamas nežymus oro 

taršos padidėjimas, kuris neturės 

įtakos visuomenės sveikatai 



                   PVSV ataskaita  

UAB „Ekokonsultacijos“ 50 

Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

2.2. Vandens kokybė Buitinės 

nuotekos, 

paviršinės 

nuotekos 

Nuotekų 

susidarymas 

0 Pokyčiai 

nenumatomi 

PŪV metu susidariusios 

buitinės išleidžiamos į 

centralizuotus miesto 

buitinių nuotekų tinklus. 

PŪV teritorijoje 

susidarančios paviršinės 

nuotekos išleidžiamos į 

UAB „Grinda“ 

eksploatuojamus 

paviršinių nuotekų 

tinklus. Gamybinių 

nuotekų PŪV metu 

nesusidarys 

Planuojant buitinių nuotekų 

tvarkymo sprendinius 

vadovaujamasi LR aplinkos 

ministro 2006 m. gegužės 17 d. 

įsakymu Nr. D1-236 „Dėl 

nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“. 

Planuojant paviršinių nuotekų 

tvarkymo sprendinius 

vadovaujamasi LR  aplinkos 

ministro 2007 m. balandžio 2 d. 

įsakymu Nr. D1-193 „Dėl 

paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento patvirtinimo“ 

nuostatomis. 

2.3. Maisto kokybė - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

2.4. Dirvožemis - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

2.5. Spinduliuotė - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

2.6. Triukšmas Transportas; 

įrenginiai 

 

Autotransporto, 

įrenginių  

skleidžiamas 

triukšmas 

 

- Skaičiuotinas 

triukšmas 

neviršija ribinių 

verčių 

PŪV keliamas triukšmo 

lygis neigiamo poveikio 

aplinkai ir arčiausiai 

esančioms gyvenamosios 

paskirties teritorijoms 

neturės. 

Triukšmo lygis už PŪV teritorijos 

ribų neviršys ribinių lygių 

2.7. Būsto sąlygos - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

2.8. Sauga - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

2.9. Susisiekimas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

2.10. Teritorijų planavimas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

2.11. Atliekų tvarkymas Visa veikla 

 

Poveikio sveikatai 

darantiems 

veiksniams nebus 

0 Pokyčiai 

nenumatomi 

Visa atliekų tvarkymo 

veiklos vykdomos 

atsižvelgiant į 

reikalavimus pateiktus, 

Atliekų tvarkymo 

taisyklėse, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 

m. gegužės 3 d. įsakymu 

Nr. D1-368 su visais 

pakeitimais. 

Atliekos bus tvarkomos 

vadovaujantis atliekų tvarkymą 

reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimais.  

2.12. Energijos panaudojimas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

2.13. Nelaimingų atsitikimų 

rizika 

- || - Nelaimingi 

atsitikimai darbo 

vietoje 

0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 Nelaimingų atsitikimų tikimybė 

nežymi, nes darbuotojai bus 

aprūpinti asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis, supažindinti su 

darbų saugos instrukcijomis 

2.14. Pasyvus rūkymas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3. Socialiniai ekonominiai 

veiksniai 

- || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.1. Kultūra - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.2.Diskriminacija - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.3. Nuosavybė - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.4. Pajamos - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.5. Išsilavinimo galimybės - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

3.6. Užimtumas, darbo rinka, 

darbo galimybės 

- || - nėra 0 Teigiamas 

poveikis darbo 

rinkai 

0 Sukurtos 4 darbo vietos 

3.7. Nusikalstamumas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.8. Laisvalaikis, poilsis - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.9. Judėjimo galimybės - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.10. Socialinė parama 

(socialiniai kontaktai ir 

gerovė, sauga) 

- || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 Įmonės darbuotojai naudosis 

visomis teisės aktais nustatytomis 

socialinėmis garantijomis 

3.11.Visuomeninis kultūrinis, 

dvasinis bendravimas 

- || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.12. Migracija - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.13. Šeimos sudėtis - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

3.14. Kita - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

4. Profesinės rizikos 

veiksniai 

      

4.1. Cheminiai Visa veikla Oro užterštumas 

cheminiais teršalais 

- Oro užterštumas 

neviršys ribinių 

verčių 

Esant poreikiui 

darbuotojai naudos 

asmenines apsaugos 

priemones 

0 

4.2. Fizikiniai - || - 

 

Triukšmas - Periodiškai 

padidėjęs 

triukšmo lygis 

darbo aplinkoje 

Esant poreikiui 

darbuotojai naudos 

asmenines apsaugos 

priemones 

0 

4.3. Biologiniai - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

4.4. Ergonominiai - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

4.5.Psichosocialiniai - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

4.6.Fiziniai - || - nėra - Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

5. Psichologiniai veiksniai       

5.1. Estetinis vaizdas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

5.2. Suprantamumas            - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

5.3. Sugebėjimas valdyti 

situaciją 

           - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

5.4. Prasmingumas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

5.5. Galimi konfliktai - || - Galimas gyventojų 

nepasitenkinimas 

0 Prognozuojami 

aplinkos taršos 

rodikliai už 

siūlomos SAZ 

ribų neviršys 

reglamentuojamų 

ribinių verčių. 

Visuomenė bus 

supažindinama su 

planuojama vykdyti 

ūkine veikla teisės aktų 

nustatyta tvarka 

Veiklos viešinimas ir nuolatinis 

bendravimas su visuomene 

mažina konfliktų kilimo tikimybę 

6. Socialinės ir sveikatos 

priežiūros paslaugos 

- || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

6.1. Priimtinumas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

6.2. Tinkamumas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

6.3. Tęstinumas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

6.4. Veiksmingumas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

6.5. Sauga - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 
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Sveikatai darantys įtaką 

veiksniai 

Veiklos rūšis ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Poveikis sveikatai 

darantiems įtaką 

veiksniams 

Poveikis 

sveikatai: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Nagrinėjamų 

rodiklių 

prognozuojami 

pokyčiai 

Galimybės sumažinti 

(panaikinti) neigiamą 

poveikį 

Komentarai ir pastabos 

6.6. Prieinamumas - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

6.7. Kokybė - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

6.8. Pagalba sau - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

7. Kita (nurodyti) - || - nėra 0 Pokyčiai 

nenumatomi 

0 0 

* Fizinės aplinkos veiksniai kiek įmanoma įvertinami kiekybiškai, nustatomi prognozuojami taršos kiekiai, kokybinė teršalų sudėtis, jų atitiktis teisės norminiams aktams. Veiksnių kiekybinės išraiškos 

įvertinamos remiantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos duomenimis, techninio projekto aplinkos apsaugos dalimi, o jei jų nėra, – užsakovo pateikta informacija. 

2 skiltyje trumpai aprašomos veiklos rūšys, kurios, kaip prognozuojama, turės poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams ir sveikatai. 

3 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą teigiamą ar/ir neigiamą poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams. 

4 skiltyje pažymima, koks poveikis prognozuojamas: teigiamas (+) ar neigiamas (-). 

5 skiltyje nurodomi pagrindiniai su veikla susijusių rodiklių (nagrinėtų tiriant esamą situaciją ir papildomų) prognozuojami pokyčiai. 

6 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie galimas (arba negalimas) poveikio sumažinimo ir/ar panaikinimo priemones. 

7 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą poveikį, aprašomos problemos. 
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5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos 

visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose teisės 

aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai, 

pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių apklausos duomenys, 

analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir pan.)  

Vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis socialinių, ekonominių, gyvensenos, 

psichologinių veiksnių kokybiniam poveikiui įvertinti nėra sukurta metodikų, todėl yra 

rekomenduojama naudoti apklausos metodus, apklausiant konkrečioje vietovėje gyvenančius 

žmones. Standartizuota psichogeninio įvertinimo metodika laikomas užduočių ar klausimų, skirtų 

įvairių žmogaus ypatybių įvertinimui, rinkinys, pateikiamas vienodomis (standartinėmis) sąlygomis 

ir naudojantis vienodą (standartinę) duomenų interpretacijos sistemą. Duomenų bazių apie minėtų 

veiksnių kokybinį vertinimą Lietuvoje nėra sukurta, esant būtinybei yra vykdomos sociologinės 

apklausos. Planuojama vykdyti ūkinė veikla yra vietinio lygio, neturinti įtakos didesnei visuomenės 

daliai, todėl tokią apklausą atlikti nėra tikslinga. 

 

Apie planuojamą veiklą visuomenė yra informuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimo 

neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona, už kurios ribų 

veiklos organizatorius turi dėti visas pastangas ir diegti technologijas, kad neigiamo poveikio 

visuomenės sveikatai nebūtų. Visuomenės supažindinimas su projektu mažina psichologinės 

įtampos atsiradimo tikimybę dėl PŪV vietoje kuriamų naujų ūkinių veiklų. 

 

Didžiąja dalimi neigiamą psichologinį poveikį ūkinė veikla formuoja, jei jos vykdymo metu 

gyventojai nuolat jaučia triukšmo, kvapų arba oro užterštumo poveikį kasdieniniame gyvenime. 

Ataskaitos 5.1-5.3 skyriuose nustatyta, kad dėl PŪV susidarysiančių teršalų koncentracijos aplinkos 

ore bei triukšmas už PŪV teritorijos ribų neviršys leistinų normų.  

 

Veiklos vykdytojas įsipareigoja ūkinę veiklą vykdyti taip, kad veiklos sukeliamas poveikis 

neviršytų nustatytų ribinių verčių gyvenamajai aplinkai už įmonės teritorijos ribų. 

6. Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą PŪV poveikį 

visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

(Ataskaitoje pateikiamas ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai 

mažinančių priemonių aprašymas, dokumentai, patvirtinantys taršos 

prevencijos arba mažinimo galimybes ir atitinkamų planuojamų arba 

įgyvendintų priemonių veiksmingumą, sveikatos rizikos veiksnių 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties sanitarinės apsaugos zonos 

ribomis pokyčiai įdiegus šias priemones)  

PŪV įrengimo ir eksploatavimo metu rizikos žmonių sveikatai nebus. 

Poveikio sumažinimo priemonės: 

 UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP tvarkymo veikla bus vykdomas 

uždarose patalpose; 

 į UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ priimant ENPT bus pirmiausiai vizualiai 

įvertinamos, kad jose nebūtų pavojingųjų atliekų ar kitų medžiagų, kurios nėra susijusios 

su ENTP; 
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 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymo ir 

tvarkymo veikla vykdoma tik uždarose patalpose ir jūriniuose konteineriuose; 

 kadangi abejose įmonėse tiek priimtos, tiek atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

laikomos tik uždarose patalpose, todėl neigiamo poveikio paviršiniam vandeniui nebus; 

 abejose įmonėse visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma griežtai laikantis Atliekų 

tvarkymo įstatymo, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių ir 

kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

 abejose įmonėse priimtos atliekos pasveriamos ir įtraukiamos į apskaitą, vadovaujantis 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

nustatyta tvarka; 

 ant pastatų stogų susidariusios sąlyginai švarios paviršinės nuotekos surenkamos ir 

išleidžiamos į UAB „Grinda“ eksploatuojamus  paviršinių nuotekų tinklus; 

 abejose įmonėse į aplinkos orą išsiskirianti tarša tiek iš stacionaraus neorganizuotų taršos, 

tiek iš mobilių taršos šaltinių nei PŪV teritorijoje, nei už jo ribų neviršys leistinų normų; 

 keliamas triukšmo lygis už sklypo ribų neviršys leistinų triukšmo normų. Bendram 

triukšmo mažinimui rekomenduojama darbus UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus objekte 

paskirstyti taip, kad vienu metu dirbtų kuo mažiau triukšmą skleidžiančių įrenginių. Tai 

ypač aktualu apsaugant darbuotojus nuo per didelio triukšmo darbo vietose.; 

 pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos nėra susijusi su kvapų išsiskyrimu, 

todėl aplinkos oro kokybei įtakos neturės; 

 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus metalų laužo krovos ir kiti darbai vykdomi tik darbo 

valandomis. Laikantis darbų grafiko, gyventojų poilsio ir ramybės laikas nebus 

trikdomas. 

 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje vykstant intensyviam darbui, kai pastate veikia didžioji 

dalis įrenginių, triukšmo sklaidai mažinti rekomenduojama svarstyti galimybę uždaryti 

pastato vartus.  

 UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP tvarkymo veikla vykdomi tik darbo 

valandomis. Laikantis darbų grafiko, gyventojų poilsio ir ramybės laikas nebus 

trikdomas. 

 abejose įmonėse sunkiasvorio transporto srautus planuoti tik darbo valandomis. 

 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai dėl planuojamos ūkinės veiklos nebus, todėl kitų priemonių 

nenumatoma. 

 

7. Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė (Ataskaitoje analizuojami tik 

tie visuomenės grupių demografiniai ir sveikatos statistikos rodikliai, kurie 

yra prieinami ir reikšmingi vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį 

visuomenės sveikatai. Pagal galimybę ir reikalingumą gali būti 

analizuojami ir kiti papildomi rodikliai. Gali būti pateikiama mokslinių 

tyrimų arba oficialiosios statistikos apžvalga): 

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 

pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys) 

PŪV organizatoriai ūkinę veiklą numato vykdyti Vilniaus miesto pramoniniame rajone, sklype, 

adresu Geologų g. 4, Vilnius, todėl apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami viso 
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Vilniaus miesto savivaldybės populiacijos rodikliai, kurie palyginami su bendrais Lietuvos 

Respublikos rodikliais. 

 

Lietuvoje jau dvidešimt metų dėl neigiamos natūralios kaitos bei didelės emigracijos sparčiai 

mažėja gyventojų skaičius. Po 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo gyventojų skaičius 

dar labiau sumažėjo. 2017 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 847 904 gyventojų, tai yra 204 684 

mažiau nei 2011 metų pradžioje. Gyventojų sumažėjimą lėmė migracija. Vilniaus mieste 2017 m. 

pradžioje gyveno 545 033 gyventojai. Palyginus su 2011 m., kuomet gyveno 535 764 gyventojai, 

šis skaičius padidėjo 9 269 gyventojais. Gyventojų skaičius Lietuvoje didėjo 5-iose savivaldybėse 

(Palangos miesto, Vilniaus miesto, Kauno rajono, Klaipėdos rajono ir Neringoje), likusiose 55-iose 

savivaldybėse gyventojų skaičius per metus mažėjo. Gyventojų skaičiaus mažėjimą Lietuvoje 

sąlygoja neigiamas gyventojų saldo (daugiau išvykusių negu atvykusių) bei neigiamas natūralus 

gyventojų prieaugis. 

 

 

Pav. 13. Gyventojų skaičiaus pokytis Vilniaus mieste 2009 – 2018 m. (šaltinis: Statistikos departamentas 

prie Lietuvos Vyriausybės) 

 

Daugiamečiai procentiniai duomenys apie gyventojų grupes (0-14 metų ir 65 metų ir vyresnių) 

pateikiami žemiau esančiose lentelėse. 

 

 
Lentelė 14. 0 – 15 metų amžiaus žmonių koeficientas metų pradžioje, %. 

Metai Vilniaus m. savivaldybė Lietuva 
2009 15,08 16,53 

2010 15,19 16,22 

2011 15,62 16,12 

2012 15,81 15,98 

2013 16,08 15,84 

2014 16,31 15,74 

2015 16,53 15,67 

2016 16,87 15,70 

2017 17,17 15,77 

2018 17,52 15,91 

 
Lentelė 15. Pensinio amžiaus gyventojų dalis, %. 

Metai Vilniaus m. savivaldybė Lietuva 
2009 18,65 20,95 
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2010 19,03 21,28 

2011 19,16 21,95 

2012 19,54 22,41 

2013 19,40 22,45 

2014 19,26 22,41 

2015 19,09 22,34 

2016 18,97 22,32 

2017 18,81 22,38 

2018 18,70 22,45 

 

Kaip matyti iš pateikiamų daugiamečių Vilniaus miesto savivaldybės ir visos Lietuvos teritorijos 

duomenų, pensinio amžiaus gyventojų, palaipsniui didėja. Vilnius augantis miestas: čia kuriasi 

daugiausiai jaunų šeimų, todėl didėja ir gimstamumas. Nors gimstamumas Vilniaus mieste ir didėja, 

tačiau dėl padidėjusios vidutinės gyvenimo trukmės gausėja pagyvenusių ir senyvo amžiaus 

gyventojų. Demografinio senėjimo pokyčiai lemia socialines ir ekonomines problemas, gyventojų 

socialinio būsto aprūpinimo bei sveikatos priežiūros poreikio didėjimą. Vilniaus m. sav. viena iš 

keleto savivaldybių Lietuvoje, kurioje vyresnių nei 65 m. amžiaus žmonių vidurkis, nesiekia 

Lietuvos vidurkio. 

 
Lentelė 16. Natūralus prieaugis 1000 gyventojų Vilniaus m. sav. 

Metai Gimstamumas 

1000 gyventojų 
Gyvų gimusių 

skaičius 
Mirtingumas 

1000 gyventojų 
Mirusiųjų 

skaičius 
Natūralus 

prieaugis 1000 

gyventojų 
2009 12 6527 10,6 5761 1,4 

2010 12,4 6681 10,5 5648 1,9 

2011 12,1 6466 10,6 5682 1,5 

2012 11,9 6366 10,7 5740 1,2 

2013 11,7 6287 10,8 5812 0,9 

2014 12,4 6737 10,8 5841 1,7 

2015 12,9 6991 10,8 5890 2 

2016 13,2 7179 10,9 5954 2,3 

2017 12,5 6817 10,4 5692 2,1 

 

Galima stebėti, jog nuo 2009 metų iki 2017 Vilniaus miesto savivaldybėje natūralaus gyventojų 

prieaugio rodiklis kasmet buvo fiksuojamas teigiamas ir turi tendenciją didėti. 

 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, mirčių struktūra būdinga 

daugeliui išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta: pagrindinės mirčių priežastys 2017 metais 

buvo kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai. 

 

    

Pav. 14. Vilniaus miesto gyventojų 2017 m. mirties priežasčių struktūra  (šaltinis: Lietuvos statistikos 

departamentas) 
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Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas ir oro tarša. Triukšmas 

turi įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis bei nuotaikos sutrikimams. Taip pat triukšmo 

sukeltas lėtinis stresas gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis. Oro tarša 

turi įtakos gyventojų sergamumui kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis bei piktybiniais 

navikais. Sergamumas pagrindinėmis ligomis, kurias gali sukelti triukšmas ir oro tarša Vilniaus m. 

sav., 2017 m. pateiktas Lentelėje 17. 

Lentelė 17. Sergamumas ligomis, kurias gali sukelti triukšmas ir oro tarša Vilniaus m. sav., 2017 m.  

Rodiklis Reikšmė 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 1000 gyv.  320,9 

Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97) 1000 gyv.  28,65 

Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais (C33-

C34) 1000 gyv.  

0,9 

Sergamumas nuotaikos sutrikimais (F30-F39) 1000 gyv.  12,43 

Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 1000 gyv.  92,07 

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 1000 gyv.  196,37 

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 1000 gyv.  196,57 

 

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių: Vilniaus miesto savivaldybėje netolygus – vienais 

metais sumažėja iki minimumo, kitais išauga, bet retai viršija bendrą šalies vidurkį. 

 
Lentelė 18. Vaikų iki 1m. amžiaus mirtingumas  

Metai Vilniaus m. savivaldybė Lietuva 
2009 37 181 

2010 29 153 

2011 20 144 

2012 30 118 

2013 14 110 

2014 17 118 

2015 28 132 

2016 26 139 

2017 21 85 

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys) 

Sergamumo rodikliai 
Duomenų analizė atlikta remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro pateiktais statistiniais 

duomenimis. Pateikiamas bendras Vilniaus miesto gyventojų sveikatos būklės duomenų vertinimas, 

o taip pat atskirai įvertinti su aprašoma ūkine veikla susiję rizikos veiksniai bei galimas jų poveikis 

gyventojų sveikatai. Šioje ataskaitoje analizuojami aktualiausių miesto gyventojų sveikatos 

problemų duomenys, susiję su ūkinės veiklos rizikos veiksniais. 

Sergančiųjų piktybiniais navikais skaičius, Vilniaus mieste 2017 m. buvo 28,65/ 1000 gyv. Tais 

pačiais metais Vilniaus apskrityje 1000 gyv. teko 26,95, Lietuvoje – 28,92 sergančių asmenų. 

Vertinant sergamumo rodiklio kitimo tendencijas per pastaruosius 10 metų, Vilniaus mieste stebima 

sergančiųjų skaičiaus svyravimo tendencija, vienais metais didėja, kitais mažėja. 

Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis, skaičius, Vilniaus mieste 2017 m. buvo 320,9/ 1000 gyv. 

Tais pačiais metais Vilniaus apskrityje 1000 gyv. teko 314,11, Lietuvoje – 311,05 sergančių asmenų. 

Sergančiųjų skaičius Vilniaus mieste viršija tiek Vilniaus apskrityje, tiek visoje Lietuvoje nustatytą 

sergančiųjų skaičių 1000 gyventojų. Vertinant sergamumo rodiklio kitimo tendencijas per 

pastaruosius 10 metų, Vilniaus mieste stebima sergančiųjų skaičiaus svyravimo tendencija, vienais 

metais didėja, kitais mažėja. 
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Sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 2017 m. Vilniaus mieste 

1000-čiui gyv. teko 240,25 atv., Vilniaus apskrityje – 232,5  atv., Lietuvoje – 1000-čiui gyv. teko 

219,36 atv. Nuo 2010 m. iki 2016 m. Vilniaus mieste sergančiųjų skaičius kasmet kito, matomas 

ryškus svyravimas – vienais metais sergančiųjų skaičius mažėja, kitais didėja. Paskutiniųjų metų 

duomenys rodo sergančiųjų skaičiaus didėjimą ir Vilniaus apskrityje, ir Vilniaus mieste. 

Sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis skaičius, tenkantis 1000-čiui gyv. Vilniaus mieste, 2017 

m. buvo 196,37 atv. Tais pačiais metais Vilniaus apskrityje 1000-čiui gyv. teko 207,13, Lietuvoje – 

247,73 sergančiųjų. Nuo 2014 m. sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis Vilniaus mieste 

po truputį mažėjo. 

Segančiųjų hipertenzinėmis ligomis skaičius Vilniaus mieste – vienas mažesnių tarp visų apskrities 

savivaldybių. 2017 m. 1000-čiui gyv. Vilniaus m. savivaldybėje teko 148,29 sergančiųjų, Vilniaus  

apskrityje – 161,53/1000-čiui gyv., Lietuvoje – 196,54/1000 sergančiųjų.  

 

Vaikų sergamumas 
Aplinkos taršai ypač jautrūs yra vaikai, todėl svarbu įvertinti sergamumo tendencijas ir šioje 

amžiaus grupėje. Lietuvos sveikatos informacijos centras pateikia sergamumo vaikų ir jaunimo iki 

29 m. amžiaus grupėje duomenis. 

 

Vaikų sergamumo lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 0-17 metų amžiaus grupėje rodiklis 

Vilniaus m. 2017 m. siekė 441,3 atv. / 1000 gyv. Tais pačiais metais Vilniaus apskrityje šis rodiklis 

buvo 431,57 atv., o Lietuvoje – 414,09 atv. Nuo 2014 m. sergamumo rodiklis Vilniaus m. sav., 

palaipsniui didėja. 

 

Vaikų sergamumo astma rodiklis Vilniaus m. sav. – 27,94/ 1000 gyv., Vilniaus apskrityje jis siekia 

24,85, o Lietuvoje -  27,05 atv. / 1000 gyv. Nuo 2014 m Vilniaus apskrityje ir Vilniaus mieste jis 

šiek tiek mažėja. 

 

Vaikų sergamumo pneumonija rodiklis 2017 m. Vilniaus mieste siekė 20,47 / 1000 gyv. Vilniaus 

apskrityje šis rodiklis buvo 20,28 / 1000 gyv., Lietuvoje – 19,71 / 1000 gyv.  Vilniaus m. bei 

Vilniaus apskrityje nuo 2014 m. šis sergamumo rodiklis palaipsniui mažėja. 

 

Apsilankymai pas gydytojus: Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Lietuvos 

sveikatos rodiklių informacinės sistemos pateikiamus rodiklius 2007 – 2017 metais Vilniaus miesto 

gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytojus išaugo (2007 m. – 763,19 /100 gyv., 2017 m. – 

939,38 /100 gyv.), ir buvo didesnis nei bendras Lietuvos vidurkis (2007 m. – 671,72 /100 gyv., 

2017 m. – 910,09 /100 gyv.). 

 

2017 metų pabaigoje 10 000–čių gyventojų Vilniaus miesto savivaldybėje teko 59,1 vnt. gydytojų, 

13,2 vnt. odontologų, 93,4 vnt. slaugytojų ir akušerių.  Lietuvoje – 45,3 vnt. gydytojų, 10 

odontologų ir 79,7 slaugytojų ir akušerių.  
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Pav. 15. Apsilankymų pas gydytojus/odontologus skaičius 100 gyv. (šaltinis: Higienos institutas) 

 

Gyventojų sergamumo duomenų analizės apibendrinimas: Apibendrinus pastarųjų dešimties 

metų Vilniaus miesto gyventojų sergamumo duomenis galima daryti išvadą, kad Vilniaus miesto 

gyventojų sveikatą lemia didėjantis kraujotakos sistemos ligų, hipertenzijos atvejų skaičius, taip pat 

didėjantis sergamumas piktybiniais navikais. 

Svarbiausios priežastys, lemiančios neigiamus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų sveikatos 

pokyčius: 

 Gyvenimo kokybės problemos – stiprėjantys gyventojų grupių socialiniai ir ekonominiai 

skirtumai, nepakankamas pagyvenusių žmonių ekonominis, socialinis, psichologinis ir net 

fizinis saugumas, kai kurių šeimų, kaip socialinio vieneto, degradavimas, atskirų gyventojų 

grupių nesubalansuota ir nepilnavertė mityba; 

 Darbo ir aplinkos problemos – ne visada reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos, 

triukšmas, gyvenamosios aplinkos tarša išmetamosiomis dujomis, gyventojų higienos 

reikmes tenkinančių statinių stoka, nesaugios gatvės; 

 Sveikos gyvensenos problema – visuomenės atsakomybės už savo sveikatą stoka, menkas 

visuomenės sveikos gyvensenos supratimas ir neišvystyti įgūdžiai, tabako, alkoholio ir 

narkotinių medžiagų vartojimas, nepakankamas gyventojų fizinis aktyvumas; 

 Sergamumo problemos – didėjantis sergamumas lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, didelis 

traumų, smurto ir nelaimingų atsitikimų keliuose skaičius, nemažėjantis sergamumas 

užkrečiamomis ligomis. 

7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos 

grupės, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, 

mažas pajamas turinčius ir kt.)  

 

Analizuojant PŪV poveikį visuomenės sveikatai išskirtos dvi populiacijos rizikos grupės: 

darbuotojai ir arčiausiai PŪV teritorijos gyvenantys gyventojai. Ūkinių veiklų galimo poveikio 

visuomenės grupėms vertinimas pateiktas Lentelėje 19. Poveikio ypatybių įvertinimas pateiktas 

Lentelėje 20. 
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Lentelė 19. Ūkinių veiklų galimas poveikis visuomenės grupėms 

Visuomenės grupės 

Veiklos rūšys ar 

priemonės, 

taršos šaltiniai 

Grupės dydis 

(asm. 

skaičius) 

Poveikis: 

teigiamas (+) 

neigiamas (-) 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Veiklos poveikio zonoje 

esančios visuomenės grupės 

Pavojingųjų ir 

nepavojingųjų atliekų 

tvarkymas 

0 0 

Vertinimu nustatyta, kad į įmonių veiklos poveikio zoną (galimi taršos 

viršijimai) visuomenės grupės nepatenka. 

2. Darbuotojai  

Pavojingųjų ir 

nepavojingųjų atliekų 

tvarkymas 

4 0 

Bus atliktas PŪV darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas. Nelaimingų 

atsitikimų tikimybė nežymi, nes darbuotojai aprūpinti asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis, supažindinti su darbų saugos instrukcijomis. 
Lentelė skirta identifikuoti pagrindines labiausiai veikiamas visuomenės grupes, jų dydį, poveikių šaltinius.  

2 skiltyje trumpai aprašomos veiklos rūšys, kurios, kaip prognozuojama, turės poveikį atitinkamai visuomenės grupei. 

5 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą poveikį, pagrindžiamas nagrinėjamos visuomenės grupės pažeidžiamumas. 

 
Lentelė 20. Poveikių ypatybių įvertinimas 

 

Veiksnio sukeltas 

poveikis 

 

Poveikio ypatybės 

Pastabos ir 

komentarai 

Veikiamų asmenų skaičius Aiškumas (tikimybė), įrodymų 

stiprumas 

Trukmė 

Iki 500 

žm. 

501–

1000 

žm. 

Daugiau  

kaip1001 

žm. 

 

Aiškus* 

 

Galimas

** 

Tikėtinas 

*** 

Trumpas     

(iki 1m.) 

Vidutinio 

ilgumo   

(1–3 m.) 

Ilgas   

(daugiau 

kaip 3 m.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Aplinkos oro tarša +     +   + 

Prognozuojama aplinkos oro 

tarša artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje nesieks ir neviršys 

reglamentuojamų ribinių verčių. 

2. Triukšmo sukeltas 

psichologinis 

diskomfortas 

+     +   + 

Prognostiniais skaičiavimais 

nustatyta, kad triukšmas 

gyvenamojoje aplinkoje ir už 

siūlomų SAZ ribų neviršys 

reglamentuojamų normų.  

3. Profesinė rizika:           

3.1.  Cheminių veiksnių 

poveikis 
+     +   + 

Šie poveikiai vertinami darbo 

vietų ir profesinės rizikos 

vertinimo metu 

3.2.  Fizikinių veiksnių 

poveikis 
+     +   + 

3.3. Fizinių veiksnių 

poveikis  
+     +   + 
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Veiksnio sukeltas 

poveikis 

 

Poveikio ypatybės 

Pastabos ir 

komentarai 

Veikiamų asmenų skaičius Aiškumas (tikimybė), įrodymų 

stiprumas 

Trukmė 

Iki 500 

žm. 

501–

1000 

žm. 

Daugiau  

kaip1001 

žm. 

 

Aiškus* 

 

Galimas

** 

Tikėtinas 

*** 

Trumpas     

(iki 1m.) 

Vidutinio 

ilgumo   

(1–3 m.) 

Ilgas   

(daugiau 

kaip 3 m.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.4.  Ergonominių 

veiksnių poveikis 
+     +   + 

3.5.  Psichosocialinių 

veiksnių poveikis 
+     +   + 

*Poveikis aiškus arba pagrįstas norminiais aktais, patikimais tyrimais ir įrodymais. 

**Kai kurie patikimi tyrimai įrodo ryšį, yra svarbiausi priežastiniai kriterijai. 

***Įrodymai apie poveikį mažos vertės, nustatyti kai kurie priežastiniai kriterijai. 
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7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 

(su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.) 

Gyventojų demografiniai rodikliai: gyventojų skaičius, tankumas, pasiskirstymas pagal amžių, 

gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra, kūdikių mirtingumas ir kiti reikalingi 

rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti 

Ataskaitos 7.1 punkte.  

 

Gyventojų sergamumo rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su nagrinėjamos 

vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.2 punkte. 

7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę daugiausia lemia fizinė ir socialinė aplinka, žmonių 

gyvensena. Minėtų veiksnių sąlygojamos pagrindinės sveikatos problemos sietinos su aplinkos 

sąlygojamomis ligomis. Todėl gerinant gyvenimo kokybę ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos 

keliamai rizikai mažinti. Mokslininkai neabejoja, jog aplinkos kokybė turi lemiamos įtakos, o 

kenksmingi aplinkos veiksniai skatina ligų plitimą. 

 

Planuojama vykdyti UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ūkinė veikla gali turėti įtakos 

cheminės taršos ir akustinio triukšmo lygio padidėjimui PŪV sklype. Apibendrinant šių veiksnių 

skaičiavimo duomenis daroma išvada, kad abiejų įmonių veiklos metu išsiskirianti cheminė tarša 

bei keliamas triukšmas už PŪV teritorijos ribų neviršys nustatytų ribinių verčių. Todėl galima teigti, 

kad abiejų įmonių pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos neturės neigiamos įtakos 

visuomenės sveikatai.  

 

Dozė–atsakas ryšys – tai kiekybinis rodmuo, kai kintant kenksmingo veiksnio dozei (kiekiui, 

poveikio trukmei, koncentracijai), didėja ar mažėja populiacijos dalis, kuriai pasireiškia poveikio 

rezultatas. Dozė–atsakas nustatymas yra kiekybinis ryšio tarp dozės ir jos sukelto padarinio 

įvertinimas. Asmens gautoji dozė vertinama remiantis ekspozicija naudojant tiesioginius ir 

netiesioginius metodus, bendrus matavimų duomenis, modeliavimą. Suminė ekspozicija sieja 

įvairių aplinkos teršalų koncentracijas, praleistą laiką aplinkos ore ir patalpose, namuose, darbe ar 

automobilyje ir turi įtakos vidinei dozei. Nagrinėjamos veiklos sukeliamo neigiamo poveikio dozės 

ir atsako įvertinimas pateikiamas Lentelėje 21. 

 
Lentelė 21. Dozės ir atsako įvertinimas 

Teršalo pavadinimas 

Apskaičiuota didžiausia 

koncentracija aplinkos ore (be 

fono/su fonu) 

Ribinė vertė 

Atsako 

įvertinimas 

(poveikio sveikatai 

prognozė) 

1 2    3                  4 

CO 8 val. slenkančio vidurkio 5,55/5,841 10000 µg/m3 Poveikio nėra 

NO2 metinė 1,788/34,63 40 µg/m3 Poveikio nėra 

NO2 1 val. 99,8 procentilio 124,6/137,1 200 µg/m3 Poveikio nėra 

KD10 metinė 0,07577/29,71 40 µg/m3 Poveikio nėra 

KD10 24 val. 90,4 procentilio 0,3506/29,71 50 µg/m3 Poveikio nėra 

KD2,5 metinė 0,04727/17,92 25 µg/m3 Poveikio nėra 

SO2 24 val. 99,2 procentilio 0,3775/5,092 125 µg/m3 Poveikio nėra 

SO2 1 val. 99,7 procentilio 1,382/5,094 350 µg/m3 Poveikio nėra 

Geležies oksidų 24 val. 100 

procentilio 

7,763/7,777 
40 µg/m3 Poveikio nėra 
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Mangano oksidų 0,5 val. 100 

procentilio 

3,509/3,51 
10 µg/m3 Poveikio nėra 

Mangano oksidų 24 val. 100 

procentilio 

0,2332/0,2343 
1 µg/m3 Poveikio nėra 

LOJ 0,5 val. 100 procentilio 2707/2725 - Poveikio nėra 

LOJ 24 val. 100 procentilio 180/197,2 - Poveikio nėra 

Triukšmas  

Ldienos <55 dBA 

Lvakaro <50 dBA 

Lnakties <45 dBA. 

Ldienos – 55 dBA 

Lvakaro – 50 dBA 

Lnakties – 45 dBA 

Poveikio nėra 

 

Įvertinus teršalų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausias cheminių medžiagų koncentracijas, 

galima teigti, jog neigiamo poveikio arčiausiai PŪV esančioms gyvenamosios paskirties 

teritorijoms nebus. Objekto teritorijoje susidarančios nuotekos ir atliekos bus tvarkomos pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Abiejų įmonių pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų 

tvarkymo veiklų metu į aplinkos orą išsiskirianti tarša yra nežymūs ir pačioje sklypo teritorijoje 

neviršija ribinių verčių. Triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai parodė, kad triukšmo lygis už 

sklypo ribų neviršys ribinių lygių, todėl galima teigti, jog planuojama vykdyti ūkinė veikla neturės 

neigiamos įtakos visuomenės sveikatai.   

8. Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas: 

8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo, Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu  Nr. V-586 „Dėl 

Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, bei Specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. 

gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 “Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo” nuostatomis 

Sanitarinės apsaugos zona (SAZ) – aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių, taip pat šalia 

kelių esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 

 

Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnyje nurodyta, kad 

asmenys valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra 

epidemiogiškai svarbi arba susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia 

aplink šiuos statinius sanitarinės apsaugos zonas. Įstatymo 24 straipsnio 3 dalis nurodo, kad 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti 

nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai. 

 

Nagrinėjamu atveju SAZ ribų dydis nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 

Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 3 punkte nurodoma, kad SAZ ribos 

turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita 

tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų 

neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. 

 

SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ 

(specialiosios žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamo turto kadastrą ir Nekilnojamo 
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turto registrą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka. 

 

LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652) yra reglamentuojami tokie SAZ dydžiai 

atliekų tvarkymo objektams: 

67 punktas.  „antrinių žaliavų surinkimo bazė – 300 m“ 

 „rajoniniai antrinių žaliavų surinkimo punktai – 100 m“ 

 

206 punktas. „pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės – 500 m (iki gyvenamųjų kvartalų, 

gyvenviečių, sodybų)“ 

 „pavojingų atliekų surinkimo punktai – 50 m (iki gyvenamųjų kvartalų, gyvenviečių, 

sodybų)“. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. 

gegužės 16 d. Nr. IX-886 24 straipsnio 2 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, 

įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės patvirtinti 

sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. Remiantis šia teisine nuostata yra 

atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu siekiama pagrįstai nustatyti 

ūkinės veiklos objektui SAZ ribas. 

 

Kadangi PŪV sklype UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdomai veiklai buvo atliktos PVSV 

procedūros ir nustatytas SAZ dydis su sklypo ribomis, todėl vertinant UAB „Žalvaris Waste 

Recycling Services“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai vertinama ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus 

skyriaus keliama tarša. Vadovaujantis triukšmo bei į aplinkos orą išmetamų teršalų skaidos 

rezultatais, galime daryti išvadą, kad UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ veikla gali 

nežymiai įtakoti UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus keliamą taršą, bet dėl šios nežymios įtakos UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veiklai nustatytas SAZ dydis nesikeičia – sutapatinamas su sklypo 

ribomis (SAZ dydis – 1,1741 ha).  

Kadangi tiek UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“, tiek UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

veiklos vykdomos tame pačiame sklype bei tarp jų nėra kitokios paskirties objektų, todėl 

vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 343 su visais pakeitimais, 61 p., nustatoma bendra 

šių įmonių sanitarinė apsaugos zona.  

Siūlomas bendras UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

sanitarinės apsaugos zonos dydis - 1,1741 ha. Detalesnė informacija pateikta siūlomų SAZ ribų 

plane (žr. 9 priedą). 

8.2. Ataskaitos rengėjas, sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje pateikia: 

8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio 

ir/ar taršos objekto arba kelto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, 

patikslintos pagal meteorologinius duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos 

ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties 

pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės prekybos, maitinimo, 

kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios 

paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai:  

Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas 9 priede. 
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8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų 

sklaidos skaičiavimų vertinėmis, izolinijomis, taršos šaltinius 

Siūlomas SAZ ribų planas pateiktas 9 priede. Į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų sklaidos rezultatai 

pateikti 7 priede. Triukšmo sklaidos vertinimas (žemėlapis) pateiktas 8 priede. 

8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos 

ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys 

duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos 

bei taršos kvapais duomenimis 

 Įvertinus planuojamos UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ vykdyti ENTP tvarkymo veiklos 

ir vykdomos UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo 

veiklos pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybę įmonės teritorijoje ir už jos ribų, 

siūlome nustatyti SAZ ribas su PŪV teritorijos ribomis. Siūlomas SAZ ribų planas pateiktas 9 

priede. 

 

Kadangi UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV veikla (ENTP tvarkymas) bus vykdoma 

sklype, kuriame UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdomai veiklai buvo atliktos PVSV 

procedūros ir nustatytas SAZ dydis su sklypo ribomis, todėl vertinant UAB „Žalvaris Waste 

Recycling Services“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai vertinama ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus 

skyriaus keliama tarša. Vadovaujantis triukšmo bei į aplinkos orą išmetamų teršalų skaidos 

rezultatais, galime daryti išvadą, kad UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ veikla gali 

nežymiai įtakoti UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus keliamą taršą, bet dėl šios nežymios įtakos UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veiklai nustatytas SAZ dydis nesikeičia – sutapatinamas su sklypo 

ribomis.  

Siūlomas bendras UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

sanitarinės apsaugos zonos dydis - 1,1741 ha. Detalesnė informacija pateikta siūlomų SAZ ribų 

plane (žr. 9 priedą). 

9. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas:  

9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai ir jų pasirinkimo 

pagrindimas 

Metodų paskirtis – įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai. Metodo tikslas yra kuo realiau 

įvertinti neigiamus veiksnius ir jų daromą poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei. Aplinkos 

taršos vertinimo modeliai, naudoti vertinime buvo pasirinkti todėl, jog jie aprobuoti LR aplinkos 

ministerijos. 

 

Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudojome metodikas, pateiktas Europos Sąjungos 

direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, 

susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo 

kokybei. Pirminiame šio etapo vertinime atmetame tuos poveikių veiksnius, kurie yra didesni ir gali 

sukelti neigiamų pasekmių gyvenimo kokybei. Jei pavojai ar rizika yra palyginti dideli, peržiūrimos 

turimos projekte rizikos mažinimo priemonės ir nustatomos indikacinės vertės, kurios yra 

priimtinos gyvenamojoje aplinkoje. Poveikio gyvenamajai aplinkai ribiniai dydžiai nustatomi pagal 

veikiančias šioje srityje higienos normas ir kitus teisės aktus. 
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir viešinimo procedūros atliekamos vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

įgaliojimų suteikimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. 

įsakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 

patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais. 

 

Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos statistikos 

departamento, Informacinio sveikatos centro pateiktais statistiniais duomenimis. Remiantis jais 

buvo atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė.  

 

PŪV galimam oro taršos lygiui įvertinti buvo naudota modeliavimo kompiuterinė programa ADMS 

4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija), įtraukta į Lietuvos 

Respublikos Aplinkos ministerijos modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, 

sąrašą. ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos 

kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 

parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 

meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir 

sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių 

taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų ir kvapų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal 

vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių 

parametrus. 

 

Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise 

Abatement). Triukšmo sklaidos skaičiavimai atliekami remiantis ISO 9613. Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministerijos aprobuota programa atitinka Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 

2002/49/EB “Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ reikalavimus. CadnaA taikoma 

prognozuoti ir vertinti aplinkoje esantį triukšmą, skleidžiamą įvairių šaltinių. Ji skaičiuoja ir išskiria 

triukšmo lygius bet kuriose vietose ar taškuose, esančiuose horizontaliose ar vertikaliose 

plokštumose arba ant pastatų fasadų. Iš kai kurių triukšmo šaltinių sklindantis akustinis emisijų 

kiekis išskiriamas ir iš techninių parametrų. 

9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Planuojamos ūkinės veiklos tarša (triukšmas ir oro tarša) buvo įvertinti naudojantis matematiniu 

modeliavimo programomis. 

 

Pasirinkti triukšmo sklaidos ir oro taršos modeliavimo metodai yra gana tikslūs ir objektyvūs, su 

vertinimo problemomis nesusidurta. 

 

Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tik tuo atveju, jei ūkinės veiklos 

organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją 

apie nagrinėjamą planuojamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, 

darančius įtaką sveikatai. 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinime naudojant literatūros duomenis yra naudojamasi tik 

valstybinių, mokslinių institucijų duomenimis, kurių patikimumas ir objektyvumas užtikrinamas 

įstaigų statusu. 
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10. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados: nurodoma, ar 

planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos 

teisės aktų reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimų planuojamos arba vykdomos ūkinės veiklos sąlygos neatitinka 

(konkretaus teisės akto straipsnis, jo dalis, punktas) 

Planuojamos ūkinės veiklos įrengimo sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. 

 UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP tvarkymo veikla bus vykdomas 

uždarose patalpose; 

 į UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ priimant ENPT bus pirmiausiai vizualiai 

įvertinamos, kad jose nebūtų pavojingųjų atliekų ar kitų medžiagų, kurios nėra susijusios 

su ENTP; 

 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymo ir 

tvarkymo veikla vykdoma tik uždarose patalpose ir jūriniuose konteineriuose; 

 kadangi abejose įmonėse tiek priimtos, tiek atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

laikomos tik uždarose patalpose, todėl neigiamo poveikio paviršiniam vandeniui nebus; 

 abejose įmonėse visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma griežtai laikantis Atliekų 

tvarkymo įstatymo, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių ir 

kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

 abejose įmonėse priimtos atliekos pasveriamos ir įtraukiamos į apskaitą, vadovaujantis 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 

nustatyta tvarka; 

 ant pastatų stogų susidariusios sąlyginai švarios paviršinės nuotekos surenkamos ir 

išleidžiamos į UAB „Grinda“ eksploatuojamus  paviršinių nuotekų tinklus; 

 abejose įmonėse į aplinkos orą išsiskirianti tarša tiek iš stacionaraus neorganizuotų taršos, 

tiek iš mobilių taršos šaltinių nei PŪV teritorijoje, nei už jo ribų neviršys leistinų normų; 

 keliamas triukšmo lygis už sklypo ribų neviršys leistinų triukšmo normų. Bendram 

triukšmo mažinimui rekomenduojama darbus UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus objekte 

paskirstyti taip, kad vienu metu dirbtų kuo mažiau triukšmą skleidžiančių įrenginių. Tai 

ypač aktualu apsaugant darbuotojus nuo per didelio triukšmo darbo vietose; 

 pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos nėra susijusi su kvapų išsiskyrimu, 

todėl aplinkos oro kokybei įtakos neturės; 

 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus metalų laužo krovos ir kiti darbai vykdomi tik darbo 

valandomis. Laikantis darbų grafiko, gyventojų poilsio ir ramybės laikas nebus 

trikdomas. 

 UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriuje vykstant intensyviam darbui, kai pastate veikia didžioji 

dalis įrenginių, triukšmo sklaidai mažinti rekomenduojama svarstyti galimybę uždaryti 

pastato vartus.  

 UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ENTP tvarkymo veikla vykdomi tik darbo 

valandomis. Laikantis darbų grafiko, gyventojų poilsio ir ramybės laikas nebus 

trikdomas. 

 abejose įmonėse sunkiasvorio transporto srautus planuoti tik darbo valandomis. 

 Pastatuose bus laikomos gaisrinės saugos priemonės pagal visus gaisrinės saugos 

reikalavimus. 

 

Įvertinus PŪV pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybes įmonės teritorijoje ir už jos 

ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas su sklypo ribomis. 
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Kadangi UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV veikla (ENTP tvarkymas) bus vykdoma 

sklype, kuriame UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdomai veiklai buvo atliktos PVSV 

procedūros ir nustatytas SAZ dydis su sklypo ribomis, todėl vertinant UAB „Žalvaris Waste 

Recycling Services“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai vertinama ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus 

skyriaus keliama tarša. Vadovaujantis triukšmo bei į aplinkos orą išmetamų teršalų skaidos 

rezultatais, galime daryti išvadą, kad UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ veikla gali 

nežymiai įtakoti UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus keliamą taršą, bet dėl šios nežymios įtakos UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veiklai nustatytas SAZ dydis nesikeičia – sutapatinamas su sklypo 

ribomis.  

Siūlomas bendras UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

sanitarinės apsaugos zonos dydis - 1,1741 ha. Detalesnė informacija pateikta siūlomų SAZ ribų 

plane (žr. 9 priedą).  

11. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos: nurodomas siūlomų sanitarinės 

apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 

nustatomos sanitarinės apsaugos zonos ribos. Pridedamas siūlomų 

sanitarinės apsaugos zonos ribų planas (topografinis planas, brėžinys ar 

žemėlapis), kuriame nurodytos siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Įvertinus UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ planuojamą ūkinę veiklą sklype, adresu: 

Geologų g. 4, Vilnius, nustatyta, jog veikla neturi žymios įtakos aplinkos oro kokybei, triukšmo ar 

kitos taršos padidėjimui už ūkinės veiklos sklypo ribų, todėl neigiamo poveikio visuomenės 

sveikatai nenumatoma, o sanitarinę apsaugos zoną tikslinga formuoti sutapdinant su sklypo ribomis. 

  

Kadangi UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ PŪV veikla (ENTP tvarkymas) bus vykdoma 

sklype, kuriame UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus vykdomai veiklai buvo atliktos PVSV 

procedūros ir nustatytas SAZ dydis su sklypo ribomis, todėl vertinant UAB „Žalvaris Waste 

Recycling Services“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai buvo vertinama ir UAB „Žalvaris“ 

Vilniaus skyriaus keliama tarša. Vadovaujantis triukšmo bei į aplinkos orą išmetamų teršalų skaidos 

rezultatais, galime daryti išvadą, kad UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ veikla gali 

nežymiai įtakoti UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus keliamą taršą, bet dėl šios nežymios įtakos UAB 

„Žalvaris“ Vilniaus skyriaus veiklai nustatytas SAZ dydis nesikeičia – sutapatinamas su sklypo 

ribomis.  

Siūlomas bendras UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus 

sanitarinės apsaugos zonos dydis - 1,1741 ha. Detalesnė informacija pateikta siūlomų SAZ ribų 

plane (žr. 9 priedą). 

12. Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, 

emisijų kontrolės ir pan. 

PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Vadovaujantis PŪV 

keliamos taršos sklaidos rezultatais nustatyta: 

 PŪV stacionaraus ir mobilių oro taršos šaltinių teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė 

parodė, kad, esant ir nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, vertinant aplinkos orui 

nepalankiausius PŪV scenarijus, visų teršalų koncentracijos aplinkinėse teritorijose su 

esamomis foninėmis koncentracijomis neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos ir 

augmenijos apsaugai. Vertinant tik abiejų įmonių keliamą taršą, didžiausios teršalų 

koncentracijos susidaro šalia PŪV oro taršos šaltinių (PŪV teritorijoje). 
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 Vertinant apskaičiuotus prognozuojamus PŪV  triukšmo rodiklius, nustatyta, kad triukšmo 

lygis ties PŪV teritorijos riba visais paros laikotarpiais neviršija HN 33:2011 

reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, nustatytų gyvenamųjų 

pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje. 

Todėl PŪV veikla už PŪV teritorijos ribų reikšmingo neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei bei 

visuomenės sveikatai neturės. 

Vykdant UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“  PŪV siūloma: 

1. Paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento nuostatas.  

2. Vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, 

patvirtintomis LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259, įmonė prieš 

pradedant vykdyti veiklą turės gauti iš Aplinkos apsaugos agentūros Taršos leidimą. 

3. Turi būti atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas. 

4. PŪV teritorijoje pradėjus vykdyti veiklą bus papildomai atlikti triukšmo lygio matavimai 

tiek PŪV teritorijoje, tiek už jos ribų. 

 

Vykdant UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyriaus pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą 

siūloma: 

1. metalų laužo krovos ir kiti darbai vykdomi tik darbo valandomis. Laikantis darbų grafiko, 

gyventojų poilsio ir ramybės laikas nebus trikdomas. 

2. vykstant intensyviam darbui, kai pastate veikia didžioji dalis įrenginių, triukšmo sklaidai 

mažinti rekomenduojama svarstyti galimybę uždaryti pastato vartus; 

3. sunkiasvorio transporto srautus planuoti tik darbo valandomis. 

13. Visuomenės informavimas apie parengtą Ataskaitą ir viešą Ataskaitos 

pristatymą 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu 

(toliau - Aprašas), visuomenei bus sudarytos sąlygos susipažinti su parengta Ataskaita. Informacija 

apie parengtą Ataskaitą paskelbta 2019 m. vasario 1 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ bei 2019 m. 

vasario 2 d. laikraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“. Taip pat informacija paskelbta Vilniaus m. 

savivaldybės administracijos Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Seniūnijos patalpose 

Ataskaita buvo eksponuojama iki 2019 m. vasario 19 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti 

UAB „Ekokonsultacijos“ buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5 kab., Vilnius bei UAB 

„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 

departamentas 2019 m. vasario 1 d. raštu buvo informuotas apie parengtą Ataskaitą ir viešą 

Ataskaitos viešinimą.  

 

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo vieta ir data buvo suderinta su Vilniaus 

m. savivaldybės administracijos Naujininkų seniūnija.  
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PRIEDAI  
 

1 priedas Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija 

2 priedas Cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapai 

3 priedas 

- Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013-09-17 Sprendimo dėl 

planuojamos ūkinės veiklos galimybių Nr. (12-32)12.32-17 kopija; 

- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko išrašas; 

- 2018 m. gegužės 7 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. ZV 

18/05/07. 

4 priedas 
- Įmonių išsidėstymo teritorijoje schema; 

- Atliekų laikymo zonų schemos. 

5 priedas 

Aplinkos apsaugos agentūros 2018-08-23 raštas Nr. (30.4)-A4(e)-817 

„Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

demontavimo veiklos, Geologų g. 4, Vilniaus m. poveikio aplinkai vertinimo“ 

6 priedas Arčiausiai PŪV vietos esančių gretimybių schema 

7 priedas 

- Į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai; 

- Oro taršos šaltinių išsidėstymo schema; 

- UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus 

skyriaus ūkinės veiklos metu išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos 

modeliavimas 

8 priedas 
- Informacija apie triukšmo šaltinius bei iš jų sklindantį triukšmo lygį; 

- Triukšmo sklaidos žemėlapiai. 

9 priedas Siūlomų SAZ ribų planas 

 

 


