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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
užsakovas

UAB „Biometana“
Nartaučių kaimas 7, Joniškio r.
Tel. +370 686 45317
el. p.: ausrys1970@gmail.com

Kontaktinis asmuo – projektų vadovas Eugenijus Taparauskas, tel. nr. +370 687 76494, 
el.p.: eug.taparauskas@siauresvilkas.lt.
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir
SAZ nustatymo tikslai

• Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, identifikuojami visuomenės sveikatai
darantys įtaką veiksniai bei nustatomas galimas jų poveikis.

• SAZ nustatymo tikslai apibrėžiami taip:
Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos;

Suformuoti sveiką gyvenamąją, visuomeninės paskirties pastatų ir poilsio
aplinką;

Suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių, kitų fizinių ir juridinių asmenų ar
jų grupių interesus, nustatant SAZ tvarkymo režimus.
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas
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SAZ

Sanitarinė apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį arba
kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo
vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja
įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos.
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas

UAB „Biometana“ planuojama ūkinė veikla – biodujų jėgainė
• 2,0 ha ploto nuomojamoje žemės sklypo dalyje, adresu Taučiūnų

k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav. (unikalus Nr. 4780-0008-
0012, sklypo plotas – 4,6545 ha).

• Sklypo savininkas – Skaistgirio ŽŪB.

• Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo
būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
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PŪV teritorija
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PŪV teritorija

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas

2019-03-04 9

298 m3/val. biodujų.

Ištrauka iš Joniškio rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano
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Šalia PŪV esančios gretimybės
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Saugomos teritorijos
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Į „Natura 2000“ bei kitas 
gamtines saugomas 
teritorijas nepatenka ir su 
jomis nesiriboja:

• Artimiausia saugoma teritorija –
Vilkijos hidrografinis draustinis, 
esantis už ~2,6 km šiaurės 
pusėje. Žagarės regioninis parkas 
yra ~8,6 km vakarų pusėje.

• Artimiausia „Natura 2000“ 
teritorija – Vilkijos upės slėnis –
yra už ~2,6 km šiaurės pusėje.
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Paviršinio vandens telkiniai su apsaugos
zonomis

• Šaltinio upė (kodas 40010365) nutolusi ~140 m atstumu nuo
PŪV vietos, apsaugos zona 100 m.

• Skaistgirio dolomito telkinys (karjeras) Nr. 1897 yra vakarų pusėje
~1,2 km atstumu nuo PŪV sklypo ribos.
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PŪV 
vieta

Dolomito 
karjeras

Biodujų jėgainės technologinio proceso 
principinė schema
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Kiti biodujų vartotojai

Žymėjimai
Poz. 1 dozatorius – smulkintuvas

Poz. 2 pirmo laipsnio bioreaktorius

Poz. 3 biodujų saugyklos

Poz. 4 antro laipsnio bioreaktorius

Poz. 5 kondensato surinkimo šulinys

Poz. 6 biodujų filtrai

Poz. 7 kogeneratorius

Poz. 8 atidirbusio substrato rezervuaras

Poz. 9 separatorius

inė

Biodujų jėgainės technologinis procesas (1)

• Planuojama ūkinė veikla – elektros ir šilumos energijos gamyba
kogeneratoriuje, deginant bioreaktoriuose pasigamintas biodujas.

• Jėgainėje perdirbamas – skystas ir kietas karvių mėšlas, paukščių
mėšlas, šiaudai ir išrūgos.

• Biodujų jėgainės technologinę schemą sudaro šie procesai:

1. Žaliavų dozavimas;
2. Smulkinimas;
3. Maišymas;
4. Bioreaktoriaus užpildymas;
5. Substrato perdirbimas anaerobiniuose bioreaktoriuose;
6. Dujų surinkimas;
7. Dujų valymas;
8. Elektros energijos gamyba;
9. Šiluminės energijos paėmimas iš elektros energijos gamybos įrenginio;
10. Atidirbusio substrato (komposto) saugojimas ir realizavimas.
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Biodujų jėgainės technologinis procesas (2)

• Iš bioskaidžių medžiagų dozatoriuje-smulkintuve suformuojamas bioreaktorių
užkrovimui reikalingas substrato kiekis, kuris transporterio pagalba
paduodamas į buferinę talpą.

• Buferinėje talpoje gautas reikiamos konsistencijos substratas tiekiamas į
pirmo laipsnio bioreaktorius fermentacijai.

• Pagamintos biodujos kaupiasi biodujų saugyklose, iš kurių po dalinio išvalymo,
tiekiamos deginimui vidaus degimo variklyje, kur gaunama elektros ir šiluminė
energijos.

• Siekiant gauti geresnę išeigą iš žaliavos vieneto, dalinai atidirbęs substratas iš
pirmo laipsnio bioreaktorių transportuojamas į antro laipsnio bioreaktorių.

• Atidirbęs substratas iš bioreaktorių separuojamas, o gauta:
• sausoji atidirbusio substrato frakcija laikoma atviroje saugojimo aikštelėje ir

parduodama kaip trąša (kompostas).
• dalis atseparuotos skystos atidirbusio substrato frakcijos po separavimo

naudojama pakartotinai substrato ruošimui, o kita dalis – išlaistoma laukuose
kaip trąša.
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
– oro tarša

• PŪV metu į aplinkos orą teršalai išmetami iš stacionarių taršos
šaltinių:

- kogeneratoriaus kamino, iš kurio energijos gamybos metu, deginant biodujas,
bus išmetami: CO, NOx, SO2 ir LOJ.

- avarinio fakelo, kuriame siekiant išvengti įmanomo sprogimo pavojaus dėl
galimo biodujų pertekliaus bioreaktoriuose, bus deginamos biodujos ior
išmetami CO, NOx ir SO2.

• Tarša iš mobilių taršos šaltinių:
- Dėl „UAB Biometana“ PŪV: 2 vnt./d. lengvieji automobiliai, 4 vnt./d. sunkvežimiai

(transportuojantys žaliavas ir atidirbusį substratą), teritorijoje dirbs 1 frontalinis krautuvas.

- Dėl Skaistgirio ŽŪB: 4 vnt./d. lengvieji automobiliai, 1-2 vnt./d. sunkvežimiai (pašarų
atvežimas, mėšlo, srutų išvežimas), teritorijoje dirbs 3 traktoriai.

- Sezono metu prasidėjus darbams laukuose: 1-2 vnt./val. (savaitę gegužės – birželio
mėnesiais ir apie 2 savaites rugsėjo – spalio mėnesiais)

- Esant tokiam nedideliam transporto priemonių skaičiui tarša iš mobilių
šaltinių yra nežymi, periodinė, greitai išsisklaido ir todėl vertinama kaip
nereikšminga.

2019-03-04
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Oro taršos vertinimas

• Foninio aplinkos oro užterštumo vertės yra nustatytos remiantis
LR 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“.

• UAB „Biometana“ planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos
orą bus išmetami: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx),
sieros dioksidas (SO2), lakieji organiniai junginiai (LOJ) ir kietosios
dalelės (KD).

• Buvo modeliuojamas „maksimalios apkrovos“ scenarijus, t.y.
galintis daryti didžiausią neigiamą poveikį aplinkos oro kokybei:

• veikia visi UAB „Biometana“ biodujų jėgainės ir Skaistgirio ŽŪB karvių
fermos stacionarieji ir mobilieji taršos šaltiniai.
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Oro taršos vertinimo rezultatai

• Oro taršos vertinimas atliktas bendrai UAB „Biometana“ ir
Skaistgirio ŽŪB išmetamiems teršalams.

• Atlikus aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos
modeliavimą nustatyta:

• esant planuojamoms maksimalioms išmetimų vertėms, teršalų pažemio
koncentracijos nesiekia ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, o projektiniai
taršos šaltinių parametrai užtikrina pakankamą teršalų sklaidą apylinkėse.

• projektuojama ūkinė veikla žymesnio poveikio aplinkos oro kokybei neturės.
• Įrengus biodujų jėgainę aplinkinėse teritorijose turėtų pagerėti aplinkos oro

kokybė (ypač kvapų atžvilgiu), kadangi atidirbusio substrato (apdoroto
mėšlo) skleidžiami kvapai sumažėja apie 80-85 proc., lyginant su
neapdorotu mėšlu.
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
– kvapai (1)

UAB „Biometana“ PŪV teritorijoje bus eksploatuojama 11 taršos
šaltinių, iš kurių į aplinkos orą išsiskirs kvapai:
1. Kogeneratoriaus kaminas – didžioji dalis kvapą skleidžiančių medžiagų oksiduojasi

biodujų degimo metu, tačiau tam tikri kvapą skleidžiančių medžiagų likučiai gali būti
išmetami į aplinkos orą;

2. Bioreaktoriai (fermentatoriai) – viso 3 vnt. Į aplinkos orą nedideli kiekiai kvapą
skleidžiančių medžiagų išsiskiria biodujų saugojimo metu;

3. Žaliavų aikštelė – laikomos kietos žaliavos (kietas karvių/paukščių mėšlas, kt.);

4. Atidirbusio substrato aikštelė – bus laikoma po separavimo likusi sąlyginai sausa
atidirbusio substrato frakcija;

5. Atidirbusio substrato rezervuarai – viso 2 vnt. Juose bus laikoma po separavimo likusi
skysta atidirbusio substrato frakcija;

6. Dozatorius-smulkintuvas – į kurį pakraunamos atvežtos bioskaidžios žaliavos;

7. Transporto priemonės priekaba – atvežanti bioskaidžias žaliavas;

8. Atidirbusio substrato buferinis rezervuaras – laikoma po separavimo likusi skysta frakcija.
2019-03-04 20

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
– kvapai (2)

Skaistgirio ŽŪB teritorijoje eksploatuojami 11 taršos šaltinių, iš kurių į
aplinkos orą išsiskiria kvapai:
1. Karvidės (6 vnt.)

2. Veršidė (1 vnt.)

3. Siloso tranšėja

4. Mėšlidė

5. Skysto mėšlo rezervuarai (2 vnt.)

• Naudojami Skaistgirio ŽŪB PVSV ataskaitos duomenys ir kvapų matavimų rezultatai.

• PVSV ataskaitos duomenys papildyti naujai pastatytais karvidžių ir srutų rezervuaro
taršos šaltiniais.
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Kvapų vertinimas

• Kvapų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota
programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental
Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).

• Kvapo ribinė vertė nurodyta Lietuvos higienos normoje HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios
aplinkos ore“. Šiuo metu ribinė vertė siekia 8 OUE/m3.

• Buvo modeliuojamas „maksimalios apkrovos“ scenarijus, t.y.
galintis daryti didžiausią neigiamą poveikį aplinkos oro kokybei:

• veikia visi UAB „Biometana“ biodujų jėgainės ir Skaistgirio ŽŪB karvių fermos
kvapų taršos šaltiniai.
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Kvapų 
vertinimo 
rezultatai
(1)
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(●) artimiausia 
gyvenamoji 
aplinka.
ꟷ preliminari 
SAZ riba.

Kvapų vertinimo rezultatai (2)

• Atlikus kvapų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad esant
planuojamoms maksimalioms išmetimų vertėms, kvapų pusės
valandos 98-o procentilio didžiausia koncentracija 8,545 OUE/m³ be
foninės taršos sudaro 1,07 ribinės vertės – PŪV teritorijoje ties taršos
šaltiniais.

• Didžiausia pasiekiama pusės valandos 98-o procentilio kvapų
pažemio koncentracija ties preliminaria SAZ riba – 5,24 OUE/m³
(0,655 RV).

• Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje didžiausia kvapų
koncentracija – 1,48 OUE/m³ (0,185 RV) adresu Aušros g. 29,
Skaistgirys.

• Kadangi ties siūloma SAZ riba kvapo ribinės vertės neviršijamos,
todėl galima teigti, kad projektuojama ūkinė veikla žymesnio poveikio
aplinkos oro kokybei neturės.2019-03-04 24
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
- triukšmas

• Atliktas UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB ūkinių veiklų
metu eksploatuojamų triukšmo taršos šaltinių vertinimas, esant
„maksimalios apkrovos“ scenarijui (sezono metu).

• UAB „Biometana“ PŪV metu planuojami mobilūs ir
stacionarūs triukšmo taršos šaltiniai:

• lengvieji automobiliai (2 vnt./d.), sunkiasvoriai automobiliai (4 vnt./d.),
frontalinis krautuvas (8 val./d.);

• generatorius (24 val./d.), dozatorius – smulkintuvas (8 val./d.), modulinė
transformatorinė (24 val./d.), siurblys (24 val./d.), kompresorius (24
val./d.), smulkintuvas (24 val./d.), separatorinė (24 val./d.).

• Skaistgirio ŽŪB eksploatuojami triukšmo taršos šaltiniai:
• lengvieji automobiliai (4 vnt./d.), sunkiasvoriai automobiliai (14 vnt./d.),

traktoriai (3 vnt.).
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Stacionarūs triukšmo šaltiniai
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Taršos šaltinis Kiekis, vnt Darbo laikas
Keliamas 

triukšmas, dBA
1 2 3 4

Generatorius 1 24 val. per parą 105*
Dozatorius –
smulkintuvas

1 8 val. dienos metu 85*

Modulinė 
transformatorinė

1 24 val. per parą 55*

Siurblys 2 24 val. per parą 65,5*
Kompresorius 1 24 val. per parą 65
Smulkintuvas 2 24 val. per parą 63*
Separatorinė 1 24 val. per parą 61*

* Techninė dokumentacija pateikta ataskaitoje

Mobilūs triukšmo šaltiniai

Išskiriami šie PŪV mobilūs triukšmo šaltiniai:

• kiekvieną diena (I-VII) nuo 8.00 iki 17.00 su 1 val. pertrauka PŪV
teritorijoje dirbs autokrautuvas, kurio triukšmo lygis 76 dBA;

• darbo dienomis (8.00 – 17.00 val. su 1 val. pietų pertrauka) į PŪV
teritoriją atvažinės 4 sunkiasvorės mašinos ir 2 lengvosios transporto priemonės.

Skaistgirio ŽŪB mobilūs triukšmo šaltiniai:

• teritorijoje darbo dienomis (7.00 iki 17.00) važinės 3 traktoriai, kurių
triukšmo lygis siekia 90 dBA.

• Į teritoriją dienos metu atvažiuos apie 14 sunkiasvorių transporto priemonių
per dieną ir apie 4 lengvąsias transporto priemones per dieną.

Bendrai vertinant abiejų įmonių ūkinių veiklų mobilių transporto
priemonių dienos metu keliamą triukšmą sudarys apie 18 vnt. sunkiųjų
transporto priemonių ir apie 6 vnt. lengvųjų transporto priemonių srautas.
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Mobilių taršos šaltinių triukšmo vertinimas

• Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose, atliktas triukšmo
sklaidos skaičiavimas ir modeliavimas kompiuterine programa CadnaA 4.3.

• 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.

2019-03-04
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Objekto pavadinimas Paros laikas, val.
Ekvivalentinis garso slėgio 

lygis (LAeqT), dBA

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

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo triukšmo

7–19 (diena)
19–22 (vakaras)

22–7 (naktis)

65
60
55
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UAB „Biometana“ ir 
Skaistgirio ŽŪB 

mobilių taršos šaltinių 
keliamas triukšmas,

L (dienos metu)

Mobilių taršos šaltinių triukšmo vertinimo 
rezultatai 
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Vieta
Triukšmo rodiklis, 

L(dienos)
(7.00-19.00)

Ties planuojamos ūkinės veiklos sklypo riba 40,5
Ties esančia SAZ riba 58,0
Ties artimiausia gyvenamosios paskirties sklypo riba, esančia adresu
Taučiūnų k. 4

51,2

Ties artimiausia gyvenamosios paskirties sklypo riba, esančia adresu
Aušros g. 29, Skaistgirys

46,3

Šalia artimiausio gyvenamojo namo, esančiu adresu Taučiūnų k. 1 53,6
HN 33:2011 ribinė vertė 65
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UAB „Biometana“ ir 
Skaistgirio ŽŪB 

teritorijose esančių 
stacionarių ir mobilių 

taršos šaltinių keliamas 
triukšmas, 

L (dienos metu)

Stacionarių ir mobilių taršos šaltinių 
triukšmo vertinimo rezultatai
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Vieta
Triukšmo rodiklis

L(dienos) L(vakaro) L(nakties)
(7.00-19.00) (19.00-22.00) (22.00-7.00)

Ties planuojamos ūkinės veiklos sklypo riba 50,4 50,3 50,3
Ties esančia SAZ 41,1 41,1 41,1
Ties artimiausia gyvenamosios paskirties sklypo
riba, esančia adresu Taučiūnų k. 4

33,2 32,9 32,9

Ties artimiausia gyvenamosios paskirties sklypo
riba, esančia adresu Aušros g. 29, Skaistgirys

26,4 25,9 25,9

Šalia artimiausio gyvenamojo namo, esančio
adresu Taučiūnų k. 1

29,4 29,0 29,0

HN 33:2011 ribinė vertė 55 50 45

Triukšmo vertinimo apibendrinimas

Įvertinus gautus rezultatus ir vertinant apskaičiuotus prognozuojamus
PŪV triukšmo rodiklius, nustatyta, kad triukšmo lygis ties PŪV teritorijos
riba ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 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.
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UAB „Biometana“ planuojamos poveikio
sumažinimo priemonės (1)

1. Nuotekų tvarkymas:
• susidariusios buitinės nuotekos bus surenkamos požeminiame rezervuare ir

periodiškai išvežamos į UAB „Joniškio vandenys“ nuotekų valymo
įrenginius;

• lietaus nuotekos bus išleidžiamos į drenažinius griovius aplink teritoriją, o
nuo galimai teršiamų plotų bus surenkamos ir panaudojamos substrato
paruošimui.

• Technologinės nuotekos nesusidarys.

2. Atliekų tvarkymas:
• PŪV vykdymo metu susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis

Atliekų tvarkymo taisyklėmis.
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UAB „Biometana“ planuojamos poveikio 
sumažinimo priemonės (2)

3. Išmetimų į aplinkos orą mažinimas:
• atlikus oro ir kvapų taršos modeliavimą, aplinkos oro užterštumo ir

kvapų didžiausios pažemio koncentracijos neviršija nustatytų RV;
• bus atlikta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų

inventorizacija;
• žaliavų ir atidirbusio substrato aikštelėse laikomų medžiagų kvapų sklaida

į aplinka sumažinama, uždengiant nelaidžia danga.

4. Triukšmo mažinimas:
• atlikus triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, kad triukšmo ribiniai

dydžiai nebus viršijami;
• techninio projektavimo metu bus parenkami įrenginiai, kurie neviršytų PVSV

ataskaitoje įvertintų triukšmo lygių.
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UAB „Biometana“ planuojamos poveikio 
sumažinimo priemonės (3)

5. Techninės priemonės:
• turi būti užtikrintas tvarkingas įrenginių eksploatavimas, įrenginiams

reikalinga nuolatinė techninės būklės priežiūra, sandarumo tikrinimas,
savalaikis remontas.

6. Administracinės ir organizacinės priemonės:
• prieš pradedant ūkinę veiklą bus gauti visi reikalingi aplinkosauginiai

leidimai;
• teritorijoje galimai išsibarstęs mėšlas ir kitos žaliavos turi būti

surenkamos ir sušluojamos sausu būdu;
• darbuotojai turi būti supažindinti su vidaus tvarkos taisyklėmis,

naujausiais teisės aktų reikalavimais;
• turi būti paskirti atsakingi asmenys už teritorijos švaros palaikymą,

aplinkos priežiūrą ir būklės gerinimą.
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Siūlomos alternatyvos, emisijų kontrolė, 
monitoringas ir pan.

• Nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento 
bei Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas. 

• Turės būti vykdoma aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacija pagal LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas taisykles.

• Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka įmonė prieš pradedant 
vykdyti veiklą turės gauti iš Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

• Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu 
Nr. D1-546, kriterijais, bus vykdomas monitoringas. 

• Turi būti atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas.

• Sklype pradėjus vykdyti veiklą, pagal poreikį bus papildomai atlikti 
triukšmo lygio matavimai tiek sklypo teritorijoje, tiek už jos ribų.
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
pasiūlymai ir išvados

• Remiantis triukšmo vertinimo rezultatais, triukšmo ribiniai dydžiai nebus 
viršijami:

• Techninio projektavimo metu turės būti parenkami įrenginiai, kurių skleidžiamo triukšmo 
lygiai neviršytų PVSV ataskaitoje įvertintų triukšmo lygių. 

• Esant poreikiui, projektuojant planuojamus statinius turės būti numatomos tokios 
triukšmo slopinimo priemonės: parenkamos garsą izoliuojančios konstrukcijos ar 
parenkami kiti slopintuvai.

• Susidariusios buitinės ir paviršinės (lietaus) nuotekos turi būti tvarkomos teisės 
aktų nustatyta tvarka. 

• Remiantis keliamos oro taršos ir kvapų vertinimo rezultatais, aplinkos oro 
užterštumo ir kvapų didžiausios pažemio koncentracijos neviršija nustatytų 
ribinių verčių už siūlomų SAZ ribų:

• Aikštelėse laikomos žaliavos ar atidirbęs substratas turi būti uždengiamos nelaidžia danga, 
tokiu būdu sumažinant kvapų sklaidą į aplinką.

• Prieš pradedant ūkinę veiklą turės būti gauti visi reikiami aplinkosauginiai leidimai 
(statybos leidimas, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kt. pagal 
poreikį) bei teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas monitoringas.
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Siūlomas SAZ 

• Įvertinus PŪV pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos (triukšmas, 
kvapai, oro tarša) galimybę UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB 
įmonių teritorijoje ir už jos ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas, kurios 
sutaptų su Skaistgirio ŽŪB jau nustatytomis SAZ ribomis

• Siūlomos SAZ dydis ~21 ha.

• Įsiūlomą SAZ gyvenamieji namai nepatenka.
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Siūlomos SAZ 
ribos
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Visuomenės informavimas
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• Informacija apie parengtą PVSV Ataskaitą ir viešą visuomenės 
supažindinimą su Ataskaita buvo paskelbta 2019 m. vasario 14 d.:

• dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir Joniškio rajono laikraštyje „Sidabrė“. 
• Skaistgirio seniūnijos skelbimų lentoje. 
• UAB „Ekokonsultacijos“ tinklalapyje, adresu http://www.ekokonsultacijos.lt. 

• Su parengta Ataskaita buvo galima susipažinti Joniškio r. 
savivaldybės Skaistgirio seniūnijoje nuo 2019 m. vasario 18 d.

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Šiaulių departamentas buvo informuotas apie parengtą 
Ataskaitą bei numatomą viešą Ataskaitos pristatymą visuomenei 2019 
m. vasario 15 d.

• Visuomenė per 10 darbo dienų po viešo visuomenės 
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti 
Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos. 

• Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:

UAB „Ekokonsultacijos“ 
J. Kubiliaus g. 6-5 kab., 08234 Vilnius 
Tel. (8 5) 274 54 91 
el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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