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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 „Biometana“
Adresas: Nartaučių kaimas 7, Joniškio r.
Tel.: 8 686 45317
El. paštas: ausrys1970@gmail.com
Direktorius Aušrys Grybė
Kontaktinis asmuo: projektų vadovas Eugenijus Taparauskas, tel. nr. +370 687 76494, el.p.:
eug.taparauskas@siauresvilkas.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: J. Kubiliaus g. 6-5, 08234 Vilnius.
Kontaktiniai asmenys – projektų vadovė Inga Karaliūnaitė, tel. 8 652 26196, el. paštas:
inga.k@ekokonsultacijos.lt, aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Laura Vanagaitė, el.
paštas: lvanagaite@gmail.com

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“
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – gaminti elektros ir šiluminę energiją, deginant
pasigamintas biodujas kogeneratoriuje.
Planuojamos vykdyti veiklos ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 226 „Dėl Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:
Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

D
35
35.2
32.21

UAB „Ekokonsultacijos“

Pavadinimas
ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO
KONDICIONAVIMAS
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
Dujų gamyba
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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 „Biometana“ planuojama ūkinė veikla – biodujų jėgainė, kurioje planuojama gaminti
produkcija – elektros ir šiluminė energija. Numatomas biodujų jėgainės pajėgumas 800 kW elektros
energijos ir 800 kW šiluminės energijos. Planuojama, kad per metus bus pagaminama 6 280 MWh
elektros energijos ir 5 931 MWh šiluminės energijos, iš kurių dalis energijos bus naudojama
jėgainės reikmėms, o kita dalis parduodama kitiems vartotojams.
Biodujų jėgainėje bus perdirbamas skystas ir kietas karvių mėšlas, paukščių mėšlas, šiaudai ir
išrūgos. Biodujų jėgainė naudos 83,8 t bioskaidžių žaliavų per parą ir pagamins 298 m3 biodujų per
valandą. Biodujų gamybai planuojami naudoti žaliavų kiekiai ir jų tiekimas:


Skystos karvių srutos – 8 400 t per metus. Srutos bus tiekiamos vamzdynu iš šalia esančių
Skaistgirio ŽŪB priklausančių karvių fermų.



Kietas karvių mėšlas – 14 900 t per metus. Kietos žaliavos (mėšlas) bus tiekiamos iš
Skaistgirio ŽŪB karvių fermų ir kitų mėšlo tiekėjų. Ši žaliava kiekvieną dieną bus atvežama
iš fermų ir pakraunama tiesiai į mišinio ruošimo dozatorių-smulkintuvą. Dalis žaliavos bus
saugojama ~700 m2 ploto žaliavų saugojimo aikštelėje, kuri įrengta jėgainės teritorijoje.



Paukščių mėšlas – 1 300 t per metus. Paukščių mėšlas bus atvežamas partijomis ir
sandėliuojamas jėgainės teritorijoje įrengtoje ~700 m2 aikštelėje, kuri bus uždengta nelaidžia
plėvele.



Šiaudai – 3 000 t per metus, tačiau bus sandėliuojama tik 1 000 t. Kita dalis šiaudų bus
atvežama iš kitų sandėliavimo vietų.



Išrūgos – 3 000 t per metus. Jos bus atgabenamos iš pieninės automobilių transportu pagal
poreikį ir pakraunamos tiesiai į buferinį rezervuarą, todėl saugyklų skystoms žaliavoms
nebus numatyta.

Technologinio proceso metu cheminės medžiagos naudojamos nebus. Informacija apie
planuojamoje ūkinėje veikloje planuojamas naudoti žaliavas bei preparatus pateikta Lentelė 1.
Lentelė 1. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus.
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
Skystos karvių srutos
8 400
nepavojingos
Kietas karvių mėšlas*
14 900
nepavojingos
Paukščių mėšlas*
1 300
nepavojingos
Šiaudai*
3 000
nepavojingos
Išrūgos
3 000
nepavojingos
Tepalai
1,5
nepavojingos
* Žaliavos, kurios bus sandėliuojamos PŪV teritorijoje (žr. lentelė 2)

Planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatoma naudoti pavojingųjų (sprogstamų, degių,
dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių,
mutageninių, radioaktyvių ir kt.) medžiagų ar tirpiklių. Technologinio proceso metu bus gaunama
degi ir sprogi medžiaga – biodujos, tačiau dėl labai mažo slėgio dujų saugykloje (0,06 baro) ir
lengvos saugyklos dangos pavojaus nekelia. Taip pat neplanuojama naudoti kitų pavojingų ir
UAB „Ekokonsultacijos“
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nepavojingų atliekų. Duomenys apie planuojamas saugoti žaliavas (atliekas) pateikiami Lentelė 2
bei Lentelė 3.
Lentelė 2. Žaliavų ir papildomų cheminių medžiagų ar preparatų saugojimas.
Eil.
Nr.

Žaliavos, cheminės medžiagos ar
preparato pavadinimas

Transportavimo
būdas

1
1

2
Kietas karvių mėšlas

3
Autotransportu

Kiekis,
saugomas
vietoje, t
4
300

2

Paukščių mėšlas

Autotransportu

150

3

Šiaudai

Autotransportu

1 000

Saugojimo būdas

5
Žaliavų saugojimo
aikštelėje
Žaliavų saugojimo
aikštelėje
Žaliavų saugojimo
aikštelėje

Papildomai veiklos metu bus gaunamas šalutinis produktas – atidirbęs substratas (skystos ir
sąlyginai sausos frakcijos), kuris kaip trąša bus parduodamas ūkininkams laukų tręšimui.
Planuojama, kad po separavimo bus gauta apie 13 152 t sąlyginai sausos frakcijos, kurios sausų
medžiagų kiekis bus apie 25%, ir 49 158 t skystos frakcijos, turinčios apie 6% sausų medžiagų.
Skystosios frakcijos dalis 20 000 t bus panaudojama naujo substrato paruošimui, o kita dalis (apie
30 000 t) bus realizuojama ūkininkams laukų tręšimui.
3.3.ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir
įrenginių išdėstymo planas
UAB „Biometana“ (įm.k. 304414973) planuojama ūkinė veikla numatoma vykdyti žemės sklypo,
esančio Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., kurio unikalus Nr. 4780-0008-0012 ir kurio
plotas 4,6545 ha, nuomojamoje 2,0 ha ploto dalyje. Žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio.
Savininkas Skaistgirio ŽŪB. Išrašas iš Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko
pateiktas 2 priede. Žemės sklypo nuomos sutartis pateikta 3 priede. Planuojamas įrenginių
išdėstymo planas pateiktas 4 priede.
UAB „Biometana“ planuoja gaminti elektros ir šilumos energiją, kogeneratoriuje deginant
bioreaktoriuose pasigamintas biodujas. Numatomas biodujų jėgainės pajėgumas 800 kW elektros
energijos ir 800 kW šiluminės energijos.
Biodujų gamyba yra sudėtingas procesas, kurio metu organines medžiagas veikia skirtingų rūšių
bakterijos. Biodujų jėgainės technologinę schemą sudaro šie procesai (principinė technologinė
schema pateikta 1 pav.):
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.
Be to, šių pagrindinių procesų funkcionavimui užtikrinti reikalinga elektros energijos tiekimo ir
paskirstymo sistema bei automatinio valdymo – reguliavimo įrenginiai.
Biodujų jėgainėje bus perdirbamas skystas ir kietas karvių mėšlas, paukščių mėšlas, šiaudai ir
išrūgos. Pagal receptą iš perdirbamų bioskaidžių medžiagų (skysto ir kieto karvių mėšlo, paukščių
mėšlo, šiaudų, išrūgų, separuoto atidirbto substrato ir vandens) dozatoriuje-smulkintuve
suformuojamas bioreaktorių užkrovimui reikalingas substrato kiekis, kuris transporterio pagalba
paduodamas į buferinę talpą. Buferinėje talpoje gautas reikiamos konsistencijos substratas
UAB „Ekokonsultacijos“
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tiekiamas į pirmo laipsnio bioreaktorius fermentacijai. Pagamintos biodujos kaupiasi biodujų
saugyklose, iš kurių, po dalinio išvalymo nuo sieros junginių ir vandens, tiekiamos deginimui
kogeneraciniame įrenginyje (vidaus degimo variklyje), kur gaunama elektros ir šiluminė energijos.
Tikslu gauti geresnę biodujų 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.

UAB „Ekokonsultacijos“
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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

1

3

3

2

2

3

4

8
biomasė

9

paruoštas substratas

atidirbęs substratas

5

7

atidirbęs substratas po
separavimo
kompostas

6

Kiti biodujų vartotojai

karštas vanduo

biodujos
Kiti šiluminės energijos
vartotojai

Elektros energijos
vartotojai

elektros energija

Pav. 1. Biodujų jėgainės principinė technologinė schema.
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Technologinio proceso ir numatomų įrenginių aprašymas:
(biodujų jėgainės principinė technologinė schema pateikta pav. 1, įrenginių išdėstymas teritorijoje 4 priede)

1. Substrato paruošimas ir tiekimas
Skystos žaliavos (srutos) bus tiekiamos vamzdynu iš šalia esančių Skaistgirio ŽŪB priklausančių
karvių fermų, o išrūgos bus atgabenamos iš pieninės automobiliniu transportu pagal poreikį ir
tiesiogiai pakraunamos į buferinį rezervuarą (R1), todėl saugyklų skystoms žaliavoms nenumatyta.
Kietos žaliavos (mėšlas) iš Skaistgirio ŽŪB karvių fermų ir kitų mėšlo tiekėjų kiekvieną dieną bus
atvežamos ir pakraunamos per dozatorių-smulkintuvą tiesiai į buferinį rezervuarą (R1) su viduje
įrengta maišykle. Paukščių mėšlas bus atvežamas partijomis (po 150 t) ir sandėliuojamas jėgainės
teritorijoje įrengtoje ~700 m2 žaliavų aikštelėje (A4), kuri bus uždengiama nelaidžia plėvele.
Kadangi kietas galvijų mėšlas iš kitų tiekėjų bus vežamas pagal grafiką, todėl sandėliuojami jo
kiekiai bus minimalūs, apie 200-300 t (atsarga 4-6 dienoms). Jo sandėliavimas planuojamas žaliavų
aikštelėje (A4) šalia paukščių mėšlo.
Čia taip pat bus sandėliuojama ir kita biodujų gamybai reikalinga žaliava – šiaudai. Jų poreikis
sudaro 3 000 t per metus, tačiau bus sandėliuojama tik 1 000 t. Kita dalis šiaudų bus atvežama iš
kitų sandėliavimo vietų.
Substrato gamybai reikalingas kiekis kietų
žaliavų frontaliniu krautuvu atgabenamas iš
žaliavų
aikštelės
(A4).
Pirminiam
smulkinimui ir bioskaidžių atliekų (SM nuo
18 iki 80 mm; galvijų mėšlas, paukščių
mėšlas,
žalia
biomasė)
pakrovimui
naudojamas dozatorius-smulkintuvas. Jis
drasko ir smulkina pakrautą biomasę ir
transporteriu krauna į buferinį rezervuarą.
Įrenginį sudaro: biomasės sukaupimo talpa
(14 m3), biomasės smulkinimo ir nukreipimo
modulis, biomasės transporteris.
Iš sausos žaliavos dozatoriaus-smulkintuvo
žaliava dozuojama pagal užduotą receptūrą į buferinį rezervuarą (R1), kuriame sausoji masė
maišoma su skystu substratu iš bioreaktorių (arba vandeniu). Tokiu būdu substratas prisotinamas
sausomis medžiagomis ir pasiekiama optimali (~10%) SM koncentracija tirpale. Šis mišinys
siurblio pagalba tiekiamas į pirmo laipsnio bioreaktorius (B1, B2).
Tikslu gauti geresnę biodujų išeigą iš žaliavos vieneto, iš pirmo laipsnio bioreaktorių (B1, B2)
dalinai atidirbęs substratas transportuojamas į antro laipsnio bioreaktorių (B3).
2. Atidirbusio substrato separavimas, saugojimas ir panaudojimas
Po fermentacijos (po biodujų gaminimo bioreaktoriuose) atidirbęs substratas, kuris yra kokybiškai
lygus aukštos kokybės trąšoms, siurbiamas į separatorių (K3P8). Separatoriaus paskirtis – atskirti
skystą ir sąlyginai sausą frakcijas. Atidirbusio substrato po fermentacijos susidarys apie 62 310 t per
metus. Po separavimo gaunama 13 152 t sąlyginai sausos frakcijos, kurios sausų medžiagų kiekis
apie 25%, ir 49 158 t skystos frakcijos, turinčios apie 6% sausų medžiagų.
Dalis skystosios frakcijos (apie 20 000 t) bus grąžinama atgal į buferinį rezervuarą (R1) ir
panaudojama naujo substrato paruošimui, o kita dalis (apie 30 000 t) bus patalpinama į
gelžbetoninius rezervuarus (R4, R5) (kiekvieno tūris po 6 400 m3), kur bus saugoma iki išvežimo į
laukus išlaistymui. Papildomai dalį skystos frakcijos planuojama atiduoti saugojimui į esamus
Skaistgirio ŽŪB srutų rezervuarus (talpa 4 100 m³ ir 4 961 m³), esančius greta PŪV teritorijos. Šiuo
atveju Skaistgirio ŽŪB bus toliau atsakinga už šio substrato saugojimą ir panaudojimą laukų
tręšimui.
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Po separavimo atskirta sąlyginai sausa frakcija bus sandėliuojama ~300 m2 ploto atidirbusio
substrato aikštelėje (A3), iš kurios toliau bus realizuojama kitiems vartotojams (parduodama kaip
kompostas) arba perduodama Skaistgirio ŽŪB, kuri bus atsakinga už tolimesnį šios frakcijos
(komposto) saugojimą ir panaudojimą.
Vadovaujantis kitų šalių praktika, likutinio atidirbusio substrato kvapas, lyginant su mėšlo,
sumažėja iki 80-85%, kas ypatingai pagerina artimiausių kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos
kokybę. Apdorota žaliava (atidirbęs substratas) – homogeniška medžiaga, teigiamai veikianti
dirvožemį – pagerina dirvožemio struktūrą, drėgmės skverbtį, vandens įgertį, suaktyvina
organizmų, gyvenančių dirvožemyje, veiklą. Tyrimais nustatyta, kad suaktyvėja sliekų veikla,
padidėja skirtingų dirvožemio individų skaičius. Biodujų jėgainėje apdorojant bioskaidžias
medžiagas, dalis organiniuose junginiuose esančio azoto pervedama į amoniakinę formą, kurią
lengviau, greičiau ir didesnį jo kiekį įsisavina augalai, kas lemia mažesnį biogeninių medžiagų
išplovimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius bei paviršinius ir požeminius vandenis.
3. Buferiniai rezervuarai
Tai gelžbetoninis buferinis rezervuaras (R1), kurio skersmuo yra 12 m, aukštis 4 m. Tūris yra 452
m3. Rezervuare yra sumontuota maišyklė, kurios pagalba žaliavos yra nuolat maišomos iki
reikalingos mišinio sudėties ir po to tiekiamos į bioreaktorius (B1, B2).
Šalia šio rezervuaro bus sumontuotas dozatorius-smulkintuvas, į kurį bus iškraunamos atvežtos
bioskaidžios žaliavos, smulkinamos ir dozuojamos pagal užduotą receptūrą ir nukreipiamos į
buferinį rezervuarą (R1).
Po separavimo, skystas atidirbęs substratas vamzdžiais nuvedamas į atidirbusio substrato
gelžbetoninį buferinį rezervuarą (R3), kurio skersmuo yra 12 m, aukštis 4 m, o tūris 452 m3.
Skystas atidirbęs substratas iš šio rezervuaro yra pakartotinai panaudojamas neapdoroto substrato
gamybai arba nukreipiamas saugojimui iki jo išlaistymo laukuose.
4. Biodujų gamyba bioreaktoriuose
Bioreaktorius (B1, B2, B3) – tai gelžbetoninis 24 m diametro ir 8 m aukščio rezervuaras, kurio tūris
3 617 m³. Rezervuaras uždengiamas pripučiamu kupoliniu stogu su dviguba membrana, po kuria
kaupiasi biodujos. Biodujų saugyklos tūris – 650 m³.
Apsauga nuo užšalimo – bioreaktorius įgilinamas į gruntą 0,5 m, o iš išorės apšiltinamas putų
polistireno plokštėmis.
Bioreaktoriuje palaikomas darbinis substrato lygis 0,5 m nuo rezervuaro viršaus. Rezervuare
montuojamos 4 maišyklės. Maišyklių aptarnavimui įrengiamos aikštelės ir apžiūros langeliai. Taip
pat bioreaktoriuje įrengiami hidrostatinis lygio bei temperatūros davikliai. Ant išorinės sienos
įrengiamas slėgio kontrolės įrenginys, skirtas susidariusiam viršslėgiui išleisti į lauką.
Tikslu gauti geresnę biodujų išeigą iš žaliavos vieneto, yra pirmo ir antro laipsnio bioreaktoriai, t.y.
dalinai atidirbęs substratas iš pirmo laipsnio bioreaktoriaus (B1, B2) toliau transportuojamas į antro
laipsnio bioreaktorių (B3), kurio tūris 3 617 m³.
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5. Biodujų apdorojimas ir panaudojimas energijos gamybai
Iš bioreaktorių (B1, B2, B3) biodujos vamzdžiais patenka į biodujų apdorojimo modulio sistemą
(D1P9). Norint jas panaudoti vidaus degimo variklyje, sukančiame elektros gamybos generatorių
(G1), pirmiausia biodujas reikia dalinai išvalyti nuo sieros junginių ir vandens. Biodujų apdorojimo
įrenginyje (D1P9) susidaręs vandens kondensatas nuvedamas vamzdžiu į kondensato surinkimo
šulinį (T1), iš kurio panardinamu siurbliu perpumpuojamas į buferinį rezervuarą (R3).
Generatorius (G1) – tai konteinerinio tipo įrenginys, kurio paskirtis – gaminti elektros energiją
panaudojant jėgainėje pagamintas biodujas. Taip pat šiame bloke sumontuojama visa reikalinga
elektros įranga. Pagaminta elektros energija per reguliavimo ir paskirstymo įrenginius perduodama į
elektros tinklus. Kadangi dirbant vidaus degimo varikliui susidaro didelis šiluminės energijos
kiekis, šiluminės energijos bloke vyksta jos paskirstymas. Jėgainės reikmėms reikalingas šilumos
kiekis nukreipiamas substrato šildymui, likęs kiekis – realizuojamas kitiems vartotojams.
6. Technologinio proceso valdymas
Technologinio proceso valdymui reikalinga įranga sumontuota konteinerio tipo statinyje. Taip pat
šiame statinyje bus įrengtos patalpos darbuotojų buitinėms ir socialinėms reikmėms tenkinti.
Planuojama įdarbinti 5 darbuotojus, iš kurių 4 dirbs pamainomis. Bus įrengti vienas dušas ir vienas
sanitarinis mazgas bei poilsio ir maitinimosi patalpa.
Inžineriniai tinklai:
1. Vandentiekio tinklai
Planuojamai ūkinei veiklai vandens tiekimas planuojamas vamzdynais iš naujai įrengto gręžinio.
Gręžiniui bus nustatyta 5 m griežto rėžimo apsaugos zona. Iš gręžinio tiekiamo vandens kokybė
atitiks Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
(Žin., 2003, Nr. 79-3606) reikalavimus.
Vandens apskaitos mazgas bus įrengtas gręžinyje. Skaitiklis apskaitys sunaudojamą technologinėms
ir buitinėms reikmėms vandens kiekį.
Vandens kiekis, sunaudotas gamybos reikmėms, bus apskaitomas iš bendro gręžinyje esančio
skaitiklio parodymų atėmus buitinėms reikmėms sunaudotą vandens kiekį. Technologinėms
reikmėms vanduo bus naudojamas žaliavų mišinio paruošimui. Gamintojo duomenimis,
technologiniam procesui per parą reikia apie 40 m³ vandens. Jėgainės darbo laikas planuojamas 7
725 valandos.
Technologinėms reikmėms vandens poreikio skaičiavimai:
Per valandą: 40 m³/parą : 24 valandos = 1,67 m³/h.
Per metus: 1,67 m³/h x 7 725 valandos = 12 901 m³/metus.
Technologinio vandens poreikis bus patikslintas techninio projektavimo metu.
Planuojama, kad ūkinei veiklai vykdyti bus įdarbinti 5 darbuotojai, kurie dirbs 4 pamainomis.
Vandens poreikis darbuotojų buitinėms reikmėms įvertintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-473 „Dėl paukštininkystės ūkių
technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 04:2012 patvirtinimo“:
 1 darbuotojo 1 pamainos vandens suvartojimo norma yra 70 litrų.
 Skaičiuojamas darbuotojų vandens suvartojimas:
5 darbuotojai x 70 litrų/ pamainą x 1 pamaina x 30 dienų/ mėn. = 10,5 m³ per mėn. arba 126
m³ per metus.
Viso buitinėms reikmėms: 126 m³ per metus (vid. 0,345 m³/dieną).
Bendras preliminarus PŪV vandens poreikis – 13 027 m³ per metus (apie 35,7 m³ per dieną).
UAB „Ekokonsultacijos“
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2. Buitinių nuotekų tinklai
Buitinės nuotekos kaupiamos uždarame požeminiame rezervuare ir periodiškai išvežamos į UAB
„Joniškio vandenys“ nuotekų valymo įrenginius. PŪV veiklos metu technologinių nuotekų
nesusidaro.
3. Lietaus nuotekų tinklai
Lietaus nuotekos nuo bioreaktorių ir kitų statinių stogų bei likusios teritorijos dalies, kurioje nėra
taršos pavojingomis medžiagomis šaltinių, suformuotais nuolydžiais nuvedamos į drenažinius
griovius aplink teritoriją.
Visi teritorijos plotai, kur galima tarša per gruntą, bus padengti kieta danga. Lietaus nuotekos nuo
šių potencialiai teršiamų teritorijų – trumpalaikės žalios biomasės saugojimo (žaliavų aikštelė (A4),
plotas ~700 m2) ir atseparuoto substrato sausosios frakcijos saugojimo aikštelių (atidirbusio
substrato aikštelė (A3), plotas ~300 m2), asfaltuotos aikštelės (galimai teršiamas plotas apie 1 500
m2) suformuotais nuolydžiais nuvedamos į žaliavų ir atidirbusio substrato aikštelių (A4 ir A3)
skysčių surinkimo rezervuarus, iš kurių periodiškai bus perpumpuojamos į buferinį rezervuarą (R1)
ir panaudojamos žaliavų mišinio paruošimui. Skaičiuojamas sekundinis paviršinių nuotekų paros
debitas:
Qlt = I · F · Y = 90 · 0,25 · 0,9 = 20,25 l/s;
I – lietaus intensyvumas (l/s·ha);
F – skaičiuotinas nuotėkio baseino plotas (ha) (~0,25 ha);
Y – paviršinio nuotėkio koeficientas Y=0,9.
4. Drenažo tinklai
Aplink bioreaktorius (B1, B2, B3) sumontuojami kontrolinio drenažo tinklai. Drenažo tinklų
kontrolei ir pravalymui projektuojami du plastikiniai drenažiniai šuliniai (315 mm skersmens).
5. Privažiavimo keliai
PŪV teritorijoje bus suformuoti privažiavimo keliai žaliavų ir kitų technologiniam procesui
reikalingų medžiagų atvežimui bei susidariusio atidirbusio substrato ir nuotekų išvežimui.
Pastatų ir statinių išdėstymas bei privažiavimo ir vidaus keliai pateikiami priede 4.
3.4.ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto
naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Darbų pavadinimas

Įvykdymo terminas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Techninio projektavimo darbai
Paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)
leidimui gauti parengimas, derinimas ir TIPK leidimo gavimas
PŪV pradžia

2019 m. I ketv.
2019 m. I-II ketv.
2019 m. II-III ketv.
2019 m. III 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 vykdomas, atlikus Atrankos dėl poveikio aplinkai
vertinimo procedūras ir pradėjus techninio projektavimo darbus. Aplinkos apsaugos agentūra 201610-25 raštu Nr. (28.6)-A4-10745 „Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės įrengimo Taučiūnų k.,
Skaistgirio sen., Joniškio r. poveikio aplinkai vertinimo“ priėmė atrankos išvadą, kad PŪV –
UAB „Ekokonsultacijos“

13

PVSV ataskaita

biodujų jėgainės įrengimui Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio r. – poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas. PAV atrankos išvada pateikta 5 priede.
PŪV metu planuojama įrengti biodujų jėgainę, kurioje butų deginamos bioreaktoriuose pagamintos
biodujos bei gaminama elektros ir šiluminė energija (800 kW elektros ir 800 kW šiluminis
galingumas). Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių
reikalavimais, patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V586 (33.1 punktu), PŪV SAZ dydis yra nustatomas pagal taršos skaičiavimus atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą.
Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, biodujų jėgainėms SAZ
nereglamentuojamas.
Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (žr.
2 priede), žemės sklypui (unikalus Nr. 4780-0008-0012), kurio 2 ha dalį nuomojamasi UAB
„Biometana“ PŪV vykdyti, yra nustatyta (įregistruota) specialioji naudojimo sąlyga: Pastatų,
kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų,
sanitarinės apsaugos zonos. Ši sanitarinė apsaugos zona buvo nustatyta Skaistgirio ŽŪB, atlikus
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras veiklai „Skaistgirio žemės ūkio bendrovės
karvidžių komplekso modernizavimas ir plėtra“ (2014-2015 m.), t.y. buvo parengti ir su Šiaulių
visuomenės sveikatos centru suderinti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai.
Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 18 d. Sprendimu dėl planuojamos ūkinės
veiklos galimybių Nr. S-2677(9.11.7-J) priėmė sprendimą, kad Skaistgirio ŽŪB planuojama ūkinė
veikla yra leistina pasirinktoje vietoje (6 priede).
Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Biometana“ PŪV bus vykdoma sklypo dalyje, kurioje jau yra
nustatyta SAZ Skaistgirio ŽŪB vykdomai veiklai, ir abi šios įmonės išdėstytos kompleksiškai bei
tarp jų nėra kitokios paskirties objektų, tai vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 343 su
visais pakeitimais, 61 p.1, nustatoma bendra šių įmonių sanitarinė apsaugos zona, iš išorės gaubianti
atskirų įmonių sanitarines apsaugos zonas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje
(toliau – Ataskaita), vertinant UAB „Biometana“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai, yra vertinama
ir Skaistgirio ŽŪB keliama tarša, vadovaujantis šios įmonės Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitoje (2014-2015 m.) (toliau – Skaistgirio ŽŪB PVSV ataskaita) atliktu vertinimu.
Ataskaita rengiama vadovaujantis LR 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“.

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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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
UAB „Biometana“ pasirinktai PŪV teritorijai buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros,
kurių metu Aplinkos apsaugos agentūra 2016-10-25 raštu Nr. (28.6)-A4-10745 „Atrankos išvada
dėl biodujų jėgainės įrengimo Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio r. poveikio aplinkai vertinimo“
priėmė atrankos išvadą, kad PŪV – biodujų jėgainės įrengimui Taučiūnų k., Skaistgirio sen.,
Joniškio r. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. PAV atrankos išvada pateikta 5 priede.
Be to, pasirinkta PŪV vieta yra greta pagrindinio žaliavos – bioskaidžių atliekų (mėšlo ir srutų) –
tiekėjo Skaistgirio ŽŪB karvidžių komplekso. Kiti žaliavų tiekėjai (paukštynas ir pieninė) taip pat
yra artimoje gretimybėje. Tokiu būdu išsprendžiama ne tik kvapų problema, bet ir sumažėja
papildomo transportavimo poreikis.
Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas priežastis kitos vietos alternatyvos nesvarstomos.
PŪV organizatorius yra nusimatęs įvairias bioskaidžių žaliavų alternatyvas, kurios butų naudojamos
priklausomai tuo technologinio proceso (fermentacijos) eigos ir poreikio, kartu išsprendžiant
gretimose įmonėse susidarančių atliekų tvarkymo problemą – t.y. susidariusias bioskaidžias atliekas
perdirbant ir panaudojant energijos gamybai.
Atsižvelgiant į tai, kad PŪV teritorija patenka į Skaistgirio ŽŪB nustatytą SAZ, buvo atliktas abiejų
įmonių į aplinkos orą ištematų teršalų ir kvapų bei triukšmo modeliavimas. Vadovaujantis
modeliavimo rezultatais galime teigti, kad teisės aktuose nustatytos ribinės vertės neviršijamos
(detalesnė informacija 5.1, 5.2, 5.3 poskyriuose).

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
Planuojamos ūkinės veiklos vieta
PŪV bus vykdoma šiaurinėje Lietuvos dalyje, Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., greta
esamo Skaistgirio ŽŪB fermų komplekso. Teritorija padengta augaliniu ir piltiniu gruntu. Sklypo,
kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, unikalus numeris Nr. 4780-0008-0012, bendras plotas 4,6545
ha. PŪV vykdyti reikalinga 2,0 ha sklypo dalis yra nuomojama iš Skaistgirio ŽŪB. Nuomos sutartis
pateikta 3 priede.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta pažymėta Pav.2.
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PŪV teritorija

Pav. 2. PŪV vieta.

Remiantis 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, Skaistgirio seniūnijoje gyvena 2 368
gyventojai, Skaistgirio miestelyje gyvena 760 gyventojų, Taučiūnų kaime – 14 gyventojų.
Atstumas iki Joniškio miesto centro yra ~13 km. 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis
Joniškyje gyvena 8 505 gyventojai.
Šalia PŪV vietos esančios gretimybės
Gyvenamosios paskirties sklypai su PŪV sklypu nesiriboja. Kaip matyti pav.3, atstumas nuo PŪV
sklypo ribos iki artimiausio gyvenamosios paskirties sklypo (Taučiūnų k. 4), sudaro ~256 m.
Artimiausias gyvenamasis namas (Taučiūnų k. 1) nuo PŪV teritorijos nutolęs ~288 m atstumu.
Atstumas nuo PŪV sklypo ribos iki artimiausio Skaistgirio miestelio gyvenamosios paskirties
sklypo ribos (Aušros g. 29) ~324 m.
Gretimybėje nėra visuomeninės paskirties ar rekreacinių teritorijų. Artimiausia rekreacinė teritorija
– Skaistgirio parkas – yra šiaurės vakarų pusėje, nutolęs ~550 m atstumu nuo PŪV sklypo ribos.
Gretimybėje su PŪV sklypu šiaurės vakarų, vakarų ir pietvakarių pusėse yra Skaistgirio ŽŪB
karvidžių komplekso teritorija, šiaurės rytų, rytų ir pietryčių pusėse yra dirbami žemės ūkio laukai.
Artimoje PŪV sklypo gretimybėje yra medienos apdorojimo įmonė UAB Litbyg (atstumas nuo
PŪV sklypo ribos ~320 m) įsikūrusi adresu Ąžuolų g. 10, Skaistgirio miestelyje.
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Skaistgirio
parkas
Skaistgirio
ambulatorija,
VšĮ

UAB Litbyg

Gyvenamosios
paskirties sklypas
Skaistgirio mstl.

Joniškio r.
Skaistgirio gimnazija

PŪV vieta

324 m

Dolomito
karjeras
288 m

Skaistgirio ŽŪB

Gyvenamasis
namas

256 m
Gyvenamosios
paskirties sklypas

Pav. 3. Šalia PŪV sklypo esančios gretimybės.

Poveikis gyvenamajai, rekreacinei ir visuomeninei aplinkai bus labai teigiamas, nes Skaistgirio
ŽŪB priklausančiose fermose susidarantis mėšlas ir srutos tiesiai iš fermų bus nukreipiamos į
biodujų jėgainę, kas leis iki minimumo (80-85 %) sumažinti nemalonių kvapų sklaidą į aplinką, nes
bioskaidžios atliekos (pvz. mėšlas) po apdorojimo biodujų jėgainėje beveik nebeturi kvapo.
Planuojama ūkinė veikla vietovės gyventojų
emigracijai/imigracijai ir pan.) įtakos neturės.

demografijai

(gimstamumui,

mirtingumui,

Planuojama, kad ūkinei veiklai vykdyti bus įdarbinti 5 darbuotojai, kurie dirbs pamainomis, todėl
PŪV turės teigiamos įtakos vietovės darbo rinkai. Įvertinus visas aplinkybes (technologijas,
žaliavas, atstumus ir t.t.) galima daryti išvadą, kad poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai
bus teigiamas.
Atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos iki artimiausio paviršinio vandens telkinio –
Šaltinio upės (kodas 40010365) – yra ~140 m, kuri priskiriama Lielupės mažųjų intakų pabaseiniui,
Mūšos (Lielupės) upės baseinui. Jos apsaugos zona – 100 m. Paviršinio vandens telkinių apsaugos
zonoms ir juostoms galioja LR vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr.343 (Žin., 1992, Nr.
22-652; aktuali redakcija nuo 2014-07-15) XXIX skyriaus 127 punkto nuostatos.
Žemėlapio ištrauka iš Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro pateikta Pav. 4..
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PŪV vieta

Dolomito karjeras

Pav. 4. Artimiausių paviršinio vandens telkinių su apsaugos zonomis ir juostomis schema (šaltinis: Aplinkos
apsaugos agentūra, https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action).

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra miškų, pievų, pelkių. PŪV teritorijoje ir artimiausioje
gretimybėje vyrauja žemės ūkio ir kitos žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Saugomų rūšių nei
ūkinės veiklos sklype, nei gretimybėje nėra.
PŪV teritorijoje nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių telkinių. Esamas
(eksploatuojamas) Skaistgirio dolomito telkinys (karjeras) Nr. 1897 (registruotas 1997-07-17) yra
vakarų pusėje maždaug 1,2 km atstumu nuo PŪV sklypo ribos (Pav. 4).
Planuojamos ūkinės veiklos sklypas į Europos bendrijos svarbos teritorijas („Natura 2000“) bei
kitas gamtines saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Į saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių ir jų buveinių PŪV teritorijoje nėra.
Artimiausia saugoma teritorija – Vilkijos hidrografinis draustinis, esantis už ~2,6 km šiaurės
pusėje. Žagarės regioninis parkas yra už ~8,6 km vakarų pusėje (Pav. 5).
Artimiausia „Natura 2000“ teritorija – Vilkijos upės slėnis – yra už ~ 2,6 km šiaurės pusėje.
Teritorijos, kuri atitinka BAST kriterijus, apsaugos tikslas – išsaugoti eutrofinius aukštuosius
žolynus bei aliuvinius miškus. Už ~8,6 km vakarų pusėje esančio Žagarės miško, atitinkančio
BAST kriterijus, priskyrimo „Natura 2000“ teritorijoms tikslas – išsaugoti plačialapius ir mišrius
miškus bei pelkėtus lapuočių miškus.
Ištrauka iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapio pateikta Pav. 5.
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2,6 km

8,6 km

Pav. 5. PŪV vieta „Natura 2000“ ir saugomų teritorijų atžvilgiu (šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra,
https://stk.am.lt/portal/).

Informacija apie SAZ
2008 m. balandžio 10 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-61 patvirtinto
Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų
brėžinyje planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į Skaistgirio ŽŪB karvių fermos sanitarinę
apsaugos zoną. Ištrauka iš Joniškio rajono bendrojo plano pateikiama Pav.6. Vadovaujantis VĮ
Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais (žr. 2 priede), PŪV
žemės sklypui (unikalus Nr.4780-0008-0012) nustatyta (įregistruota) specialioji naudojimo sąlyga:
Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba
be jų, sanitarinės apsaugos zonos.
Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, biodujų jėgainėms SAZ
nereglamentuojamas.
Atsižvelgiant tai, kad UAB „Biometana“ PŪV bus vykdoma sklypo dalyje, kurioje jau yra nustatyta
SAZ Skaistgirio ŽŪB vykdomai veiklai, ir abi šios įmonės išdėstytos kompleksiškai bei tarp jų nėra
kitokios paskirties objektų, tai 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, iš išorės gaubianti atskirų
įmonių sanitarines apsaugos zonas. Ataskaitoje, vertinant UAB „Biometana“ PŪV poveikį
visuomenės sveikatai, yra vertinama ir Skaistgirio ŽŪB keliama tarša, vadovaujantis Skaistgirio
ŽŪB PVSV ataskaitoje (2014-2015 m.) atliktu vertinimu.
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PŪV vieta

Pav. 6. Ištrauka iš Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinio.
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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)
Žemės sklypo plano kopija pateikta 3 priede.
Sklypo, kuriame bus vykdoma PŪV, unikalus Nr.4780-0008-0012. Esama žemės naudojimo
paskirtis – žemės ūkio ir žemės naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, dėl
PŪV nesikeis. Vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis bendras žemės sklypo plotas – 4,6545
ha (žr. 2 priedą). Nuomos sutartis dėl 2 ha sklypo ploto nuomos pateikta 5 priede. Nuomojamo
žemės sklypo dalies planas pateiktas 5 priede, kartu su sklypo nuomos sutartimi. Dėl planuojamos
ūkinės veiklos žemės sklypo paskirtis nesikeis. Nuomojamo sklypo dalis neužstatyta, tačiau
bendrame sklype yra du srutų rezervuarai, priklausantys Skaistgirio ŽŪB, kurių vieno tūris 4 100
m³ ir kito 4 961 m³. Juose sandėliuojamos srutos iš Skaistgirio ŽŪB karvių fermų.
PŪV vieta nurodyta Pav. 2.
Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais
(žr. 2 priede) žemės sklypui (unikalus Nr.4780-0008-0012), nustatytos specialiosios naudojimo
sąlygos:
 Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos;
 Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir
įrengimai;
 Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos;
 Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
 Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos;
 Kelių apsaugos zonos;
 Elektros linijų apsaugos zonos.
PŪV teritorija (nuomojami 2 ha) į nustatytą paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės
apsaugos juostą nepatenka.
4.3.Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas,
valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo,
privažiavimo keliai ir kt.)
Vandens tiekimas – planuojamai ūkinei veiklai vandenį tiekti planuojama vamzdynais iš naujai
įrengto gręžinio. Vandens poreikis gamybos ir buitinėms reikmėms sudaro apie 35,7 m³/parą.
Šiluminė energija, reikalinga technologiniam procesui (bioreaktorių šildymui) ir buitinėms
reikmėms, bus tiekiama iš kogeneratoriaus. Kogeneratoriaus šiluminis galingumas 800 kW.
Elektros energija, reikalinga technologiniam procesui, bus tiekiama iš kogeneratoriaus. Elektrinis
galingumas 800 kW. Rezervinis elektros energijos tiekimas numatomas kabeline linija iš esamos
transformatorinės pastotės 110/10 kV, esančios adresu Skaistgirio seniūnija, Taučiūnų kaimas 2T.
Paviršinės nuotekos (sąlyginai švarios) nuo teritorijos ir pastatų stogų bus surenkamos ir
nuvedamos į drenažinius griovius ar sugerdinamos į gruntą. Lietaus nuotekos nuo galimai užterštų
paviršių bus surenkamos rezervuaruose ir galimai greičiau panaudojamos technologiniame procese,
ruošiant substrato mišinį jėgainei.
Buitinės nuotekos kaupiamos uždarame požeminiame rezervuare ir periodiškai išvežamos į UAB
„Joniškio vandenys“ priklausančius nuotekų valymo įrenginius.
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Susisiekimas. Į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją galima patekti privažiuojamu keliu prie Aušros
g. nuo kelio Nr. 1623 Skaistgirys-Taučiunėliai-Dvelaičiai arba važiuojant iš Joniškio ir Žagarės
pusių krašto keliu Nr. 153. (žr. Pav. 7).

PŪV vieta

Pav. 7. Transporto judėjimo schema iki PŪV objekto.

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas
Eksploatuojant biodujų jėgainę, pagrindinės naudojamos žaliavos yra karvių mėšlas ir srutos,
susidarantys Skaistgirio ŽŪB, ir biomasė (bioskaidžios atliekos ir kt. biomasė), kurios pagal Atliekų
tvarkymo taisyklių 1 priedą priskiriamos prie kitų žemės ūkio ir maisto perdirbimo veiklų metu
susidarančių bioskaidžių nepavojingų atliekų (Lentelė 3).
UAB „Biometana“ naudojamos tik augalinės kilmės atliekos, kurioms jokie specialieji paruošimo
reikalavimai netaikomi. Pavojingos atliekos biodujų jėgainėje nenaudojamos. Įmonėje numatomos
naudoti bioskaidžios atliekos, jų naudojimo būdai ir leidžiami naudoti kiekiai pateikti Lentelė 3
(taip pat žr. Lentelė 1).
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Lentelė 3. Biodujų gamybai numatomos naudoti atliekos, jų naudojimo būdai ir leidžiami naudoti kiekiai.
Atliekos

Naudojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas
apibūdinimas

Įrenginio
našumas, t/m.

Naudojimo veiklos kodas
ir pavadinimas

1

2

3

4

5

02 01 06

Gyvulių ekskrementai,
šlapimas ir mėšlas
(įskaitant panaudotus
šiaudus), srutos, atskirai
surinkti ir tvarkomi už
susidarymo vietos

02 01 03
02 05 01

Augalų audinių liekanos
Medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti

Mėšlas ir srutos

30 600
Šiaudai
Išrūgos

R3 – Organinių
medžiagų, nenaudojamų
kaip tirpikliai, perdirbimas
ir (arba) atnaujinimas
(įskaitant kompostavimą ir
kitus biologinio pakeitimo
procesus);
R12 – Atliekų būsenos
ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis bet
kurią iš R1-R11 veiklų

Laikymas
Didžiausias
leidžiamas
naudoti kiekis,
t/m.
6

Laikymo veiklos
kodas ir
pavadinimas

Didžiausias vienu
metu laikomas
atliekų kiekis, t

7

8

24 600

3 000

450*
R13 – R1-R12
veiklomis naudoti
skirtų atliekų
laikymas

3 000
Pieno išrūgos, laktozė
ir kt. pieno pramonės
atliekos
* Nurodytas žaliavų aikštelėje (A4) laikomas kiekis, į kurį neįeina įrengiuose (bioreaktoriuose (B1, B2, B3) ir buferiniame rezervuare R1) apdorojamos žaliavos
** Atskiras laikymas nenumatytas, t.y. žaliavos tiekiamos tiesiai į technologinį procesą
02 05 99

Kitaip neapibrėžtos
atliekos

1 000*
**
**
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Objekto statybos metu susidariusios statybinės ir griovimo atliekos bus kraunamos konteineriuose,
o užpildžius juos – pakraunamos į autotransportą ir išvežamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.
Laikinai teritorijoje bus pastatyti atskiri konteineriai buitinėms, statybinėms ir griovimo atliekoms
kaupti. Statybvietėje susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.
D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Komunalinės atliekos bus rūšiuojamos ir tvarkomos nustatyta tvarka, vadovaujantis Atliekų
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. isakymu Nr. 217
„Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).
Biodujų jėgainės įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo metu gali susidaryti iki 1,5 t/metus
pavojingųjų atliekų – panaudotų tepalų (13 02 08*). Už šių atliekų tvarkymą bus atsakinga
kogeneracinį įrenginį aptarnaujanti įmonė. Šios atliekos objekte nebus laikomos, tik susidariusios iš
karto bus išvežamos įrenginį aptarnaujančios įmonės ir priduodamos šių atliekų tvarkymui leidimus
turintiems atliekų tvarkytojams.
Visos susidariusios pavojingosios atliekos laikinai laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o
nepavojingosios atliekos – ne ilgiau kaip 1 metus.
Informacija apie PŪV metu susidarysiančias atliekas pateikta Lentelė 4.
Lentelė 4. Susidarysiantys atliekų kiekiai per metus.
Atliekos
Kodas

Pavadinimas

1

2
Kita variklio, pavarų dėžės ir
tepalinė alyva

13 02 08*
20 03 01

Mišrios komunalinės atliekos

Patikslintas
apibūdinimas
3
Panaudoti tepalai
Mišrios komunalinės
atliekos

Atliekų susidarymo šaltinis
technologiniame procese

Projektinis
kiekis, t/m.

4
Biodujų jėgainės techninio
aptarnavimo metu

5

Pagalbinis ūkis

1,5
0,25

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.
D1-367/3D-342 patvirtinto Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo nuostatomis,
o taip pat Atliekų tvarkymo taisyklių 2 punkto 6 dalimi, anaerobinio proceso metu biodujų jėgainėje
pagamintam substratui (kompostui) atliekų tvarkymo taisyklės netaikomos ir jis bus naudojamas
kaip trąša, o ne kaip atlieka. Nusausintas substratas ir skystoji jo frakcija bus tiekiama žaliavos
tiekėjams ir ūkininkams kaip organinės trąšos ir naudojamos žemės ūkio kultūrų tręšimui.
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)
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra Joniškio r. savivaldybėje, Skaistgirio seniūnijoje,
Taučiūnų kaime.
2008 m. balandžio 10 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-61 patvirtinto
Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje planuojamos
ūkinės veiklos teritorija patenka į Skaistgirio ŽŪB karvių fermos sanitarinę apsaugos zoną.
Atsižvelgiant tai, kad UAB „Biometana“ PŪV bus vykdoma sklypo dalyje, kurioje jau yra nustatyta
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SAZ Skaistgirio ŽŪB vykdomai veiklai, ir abi šios įmonės išdėstytos kompleksiškai bei tarp jų nėra
kitokios paskirties objektų, tai 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, iš išorės gaubianti atskirų
įmonių sanitarines apsaugos zonas. Ataskaitoje vertinant UAB „Biometana“ PŪV poveikį
visuomenės sveikatai, yra vertinama ir Skaistgirio ŽŪB keliama tarša, vadovaujantis Skaistgirio
ŽŪB PVSV ataskaitoje (2014-2015 m.) atliktu vertinimu. Ištrauka iš Joniškio rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano pateikiama Pav. 6.
Žemėlapis su pažymėta PŪV teritorija ir esančiomis gretimybėmis pateiktas Pav. 3.
Gretimybėje nėra visuomeninės paskirties ar rekreacinių teritorijų. Artimiausia rekreacinė teritorija
– Skaistgirio parkas – yra šiaurės vakarų pusėje už 550 m nuo PŪV teritorijos ribos.
Gyvenamosios paskirties sklypai su PŪV teritorija nesiriboja. Atstumas nuo žemės sklypo, kuriame
planuojama ūkinė veikla, ribos iki artimiausio gyvenamosios paskirties sklypo, esančio adresu
Taučiūnų k. 4, ribos yra 256 m. Atstumas nuo žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, iki
artimiausio gyvenamojo namo (adresas Taučiūnų k. 1) yra 288 m.
Artimiausia ugdymo įstaiga – Joniškio r. Skaistgirio gimnazija (Šermukšnių g. 2, Skaistgirio mstl.)
yra už ~772 m už PŪV sklypo, į šiaurės vakarų pusę.
Artimiausias medicinos punktas – VšĮ Joniškio PSPC Skaistgirio ambulatorija (Aušros g. 13,
Skaistgirio mstl.) nuo PŪV teritorijos nutolęs ~728 m atstumu, į šiaurės vakarų pusę.
Arčiausiai PŪV sklypo ribos esanti įmonė – Skaistgirio ŽŪB fermų kompleksas, kuris su PŪV
sklypu ribojasi šiaurės vakarų, vakarų ir pietvakarių pusėse. Kita gretimybėje esanti medienos
apdorojimo įmonė – UAB Litbyg (atstumas nuo PŪV sklypo ~320 m). Ši lentpjūvė ir gaminių
cechas yra įsikūręs adresu Ąžuolų g. 10, Skaistgirio miestelyje.
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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.
Tolimesniuose šio skyriaus poskyriuose pateiktas UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB
eksploatuojamų stacionarių ir mobilių taršos šaltinių apibūdinimas, taršos skaičiavimai bei
modeliavimo rezultatai planuojamoje teritorijoje bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.
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 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
Į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) taršos šaltinių

UAB „Biometana“ planuojamos ūkinės veiklos metu teršalai bus išmetami iš šių stacionarių taršos
šaltinių:
1. Energijos gamybos metu, deginant biodujas, iš kogeneratoriaus kamino (a.t.š. Nr. 001) į
aplinkos orą bus išmetamas anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas
(SO2) ir lakieji organiniai junginiai (LOJ). Išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas:
-

Išmetamų teršalų (anglies monoksido (CO) ir azoto oksidų (NOx)) metinis kiekis
apskaičiuojamas, remiantis gamintojų patiekiama informacija apie išmetamų teršalų
maksimalias koncentracijas: <1000 mg/m3 anglies monoksido ir <500 mg/m3 azoto oksidų,
išmetamų dūmų tūris – 4443 m3/val.
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-

Sieros dioksido (SO2) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) metinis kiekis apskaičiuojamas
remiantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika
(angl. EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guide book, 2016) (B dalies
1.A.4 skyriaus „Energy. Small combustion“ 3-30 lentelėje pateiktais teršalų emisijos
faktoriais), kuri yra įtraukta į LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395
patvirtintą Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą.

2. Perteklinių biodujų deginimo avariniame fakele (a.t.š. Nr. 002), siekiant išvengti galimo
sprogimo pavojaus dėl galimo biodujų pertekliaus bioreaktoriuose, į aplinkos orą bus išmetamas
anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx) ir sieros dioksidas (SO2). Išmetamų teršalų
(anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx) ir sieros dioksido (SO2)) momentinis maksimalus
kiekis apskaičiuojamas, remiantis Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą
teršalų įvertinimo metodikų rinkinyje (Leningradas, 1986) (rusų kalba – Sbornik metodik po
ramsčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami.
Goskomgidromet. Leningrad, 1986), kuris yra įtrauktas į LR aplinkos ministro 1999 m.
gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 patvirtintą Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo
metodikų sąrašą, pateikta metodika.
Remiantis Skaistgirio ŽŪB PVSV ataskaita, taršos šaltinių, iš kurių būtų išmetami su biodujų
jėgainės veikla susiję teršalai, nėra, todėl šioje ataskaitoje nevertinami.
Deginant biodujas, iš kogeneratoriaus kamino (a.t.š. Nr. 001) į aplinkos orą išmetamų teršalų
kiekio skaičiavimai:
-

išmetamų dūmų tūris (Vd), vadovaujantis gamintojo pateikta informacija – 4443 m3/val. arba
1,234 m3/s.

-

išmetamų dūmų greitis wd (m/s) apskaičiuojamas naudojant formulę:

wd 
kur:

Vd – išmetamo oro tūris, m3/s
S – teršalų išmetimo vamzdžio skerspjūvio plotas, m2:

S
kur:

Vd
S

  D2
4

D – išmetimo vamzdžio diametras, m.
=

-

1,234 ∙ 4
= 25,155
3,14 ∙ 0,36

/

momentiniai teršiančių medžiagų (anglies monoksido (CO) ir azoto oksidų (NOx)) išmetimai
(Mi) (g/s) skaičiuojami, vadovaujantis gamintojo pateikiamomis didžiausiomis
koncentracijomis išmetamosiose dujose pagal formulę:

Pi 

kur:

=

Ci  Vd
1000

Mi – i-tojo teršalo išmetimai g/s;
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Ci – i-tojo teršalo maksimalūs momentiniai išmetimai mg/m3, nurodyti gamintojo;
Vd – išmetamo oro tūris, m3/s.
1000 ∙ 1,234
∙
=
= 1,234 /
1000
1000

=

=
-

500 ∙ 1,234
= 0,617 /
1000

∙
∙ 3600
1000000

Pi – i-tojo teršalo metiniai išmetimai, t/m.;
Tm – metinis darbo laikas, val./m.;
Mi – i-tojo teršalo maksimalūs momentiniai išmetimai g/s;
=

=
-

=

metiniai teršiančių medžiagų (anglies monoksido (CO) ir azoto oksidų (NOx)) išmetimai (Pi)
(t/m.) skaičiuojami, vadovaujantis gamintojo pateikiamomis didžiausiomis koncentracijomis
išmetamosiose dujose pagal formulę:
=

kur:

∙
1000

∙
∙ 3600 1,234 ∙ 7725 ∙ 3600
=
= 34,322 / .
1000000
1000000
∙
∙ 3600 0,617 ∙ 7725 ∙ 3600
=
= 17,161 / .
1000000
1000000

metiniai (Pi) (t/m.) ir momentiniai (Mi) (g/s) sieros dioksido (SO2) ir lakiųjų organinių
junginių (LOJ) išmetimai apskaičiuojami pagal Europos aplinkos apsaugos agentūros į
atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodiką „EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook - 2016“ (B dalies 1.A.4 skyriaus „Energy. Small combustion“ 3-30
lentelėje pateiktais teršalų emisijos faktoriais), deginant dujinį kurą galimi sieros dioksido
(SO2) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) išmetimai į aplinkos orą. Pagaminus 1 GJ
šiluminės energijos į aplinką gali išsiskirti vidutiniškai 0,5 g sieros dioksido ir 89 g LOJ (1
kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ). Sudeginus apie 2610 tūkst.m3 per metus biodujų (šiluminė
vertė 23,3 MJ/m3), išsiskiriančios energijos kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
AR = Qž · B / 1000

kur:

Qž – biodujų šilumingumas, GJ/m.;
AR – metinis išsiskiriančios energijos kiekis AR, GJ/m.;
B – sudeginto kuro kiekis, Nm3/m.
AR = 23,3 · 2610 / 1000 = 60 813,00 GJ/m.
ARmom = 60813,00 / (7725 · 3600) = 0,002 GJ/s.
Pi = (AR · EFi) / 106

kur:

Pi – i-tojo teršalo metiniai išmetimai, t/m.;
AR – metinis išsiskiriančios energijos kiekis AR, GJ/m.;
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EFi – i-tojo teršalo emisijos faktorius, g/GJ.
PSO2 = (60 813,00 · 0,5) / 106 = 0,0304 t/m.
PLOJ = (60 813,00 · 89,0) / 106 = 5,412 t/m.
MSO2 = (0,002 · 0,5) = 0,00109 g/s.
MLOJ = (0,002 · 89,0) = 0,195 g/s.
Biodujų deginimo avariniame fakele (a.t.š. Nr. 002) į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio
skaičiavimai:
-

momentiniai teršiančių medžiagų (anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx) ir sieros
dioksido (SO2)) maksimalus kiekis apskaičiuojamas, remiantis Įvairiose gamybose
susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinyje (Leningradas, 1986)
(rusų kalba – Sbornik metodik po ramsčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv
različnymi proizvodstvami. Goskomgidromet. Leningrad, 1986) pateiktą formulę:
=" ∙#

kur:

ki – eksperimentiniu būdu nustatytas koeficientas i-tajam teršalui;
B – sudeginamas fakele biodujų kiekis, kg/val. (m3/val.) (remiantis gamintojo
pateikiama informacija biodujų sunaudojimas – 510 m3/val.);
="
="

∙ # = 0,02 ∙ 510 = 4,444 g/s
∙ # = 0,003 ∙ 510 = 0,667 g/s

Sieros oksidų (SO2) momentinis maksimalus kiekis (g/s) apskaičiuojamas, naudojant formulę:
= 1,88 ∙ 10% ∙ [' ] ∙ #
kur:

H2S – sieros vandenilio kiekis kure, % (remiantis gamintojo pateikiama informacija
biodujose yra iki 200 ppm H2S);
)

= 1,88 ∙ 10% ∙ [' ] ∙ # = 1,88 ∙ 10% ∙ 0,02 ∙ 510 = 0,301 g/s

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami Lentelė 5, o tarša į aplinkos
orą – Lentelė 6.
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Lentelė 5. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys.
Taršos šaltiniai
pavadinimas

Koordinatės

Nr.

1
Kogeneratoriaus kaminas
Avarinis fakelas

2
001
002

aukštis,

x

y

m

3'
6241460,85
6241474,60

3''
463295,81
463295,77

4
9,5
5,5

išėjimo angos
matmenys, m

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje
srauto
temperatūra,
tūrio debitas,
greitis,
m/s
ºC
Nm3/s

5
0,25
0,35

6
25,155
5,0

7
120
850

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m.

8
1,234
-

9
7725
-

Lentelė 6. Tarša į aplinkos orą.
Taršos šaltiniai

Teršalai

Vienkartinis dydis

Metinė tarša

Cecho ar kt.
pavadinimas,
gamybos rūšies
pavadinimas
1

pavadinimas

Nr.

pavadinimas

kodas

vnt.

maks.

t/m.

2

3

Energijos
gamyba

Kogeneratoriaus kaminas

001

4
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidas (A)
Sieros dioksidas (A)
LOJ

5
177
250
1753
308

6
g/s
g/s
g/s
g/s

7
1,234
0,617
0,00109
0,195

8
34,322
17,161
0,0304
5,412

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidas (A)
Sieros dioksidas (A)

177
250
1753

g/s
g/s
g/s

2,833
0,425
0,192

56,925

Energijos
gamyba

Avarinis fakelas

002

Viso:
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Į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš mobilių taršos šaltinių
Į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją galima patekti privažiuojamu keliu prie Aušros g. nuo kelio
Nr. 1623 Skaistgirys-Taučiunėliai-Dvelaičiai arba važiuojant iš Joniškio ir Žagarės pusių krašto
keliu Nr. 153 (žr. Pav. 7).
UAB „Biometana“ planuojamos ūkinės veiklos metu PŪV teritorijoje kasdien dirbs 1 frontalinis
krautuvas ir atvažiuos 2 lengvieji automobiliai. Taip pat į įmonės teritoriją per dieną įprastai gali
atvažiuoti 4 sunkvežimiai (transportuojantys žaliavas ar atidirbusį substratą). Per Skaistgirio
miestelį šis transporto srautas nevažiuos. Sezono metu prasidėjus darbams laukuose (balandžio –
spalio mėn.), per dieną atvažiuojančių/išvažiuojančių sunkiasvorių mašinų skaičius išaugs (iki 1 – 2
mašinos per valandą), tačiau intensyvesni transporto srautai vyks tik apie savaitę gegužės – birželio
mėnesiais ir apie 2 savaites rugsėjo – spalio mėnesiais.
Skaistgirio ŽŪB įmonės teritorijoje dirba 3 įmonei priklausantys traktoriai. Taip pat į įmonės
teritoriją per dieną įprastai atvažiuoja maždaug 1 – 2 sunkiasvorės ir 4 lengvosios mašinos. Sezono
metu (pašarų atvežimas, mėšlo, srutų išvežimas) per diena gali atvykti apie 14 sunkiasvorių mašinų,
t.y. maždaug 1 – 2 krovininės mašinos per valandą.
Esant tokiam nedideliam transporto priemonių skaičiui tarša iš mobilių šaltinių yra nežymi,
periodinė, greitai išsisklaido ir todėl vertinama kaip nereikšminga.
PŪV galimo poveikio iš mobilių taršos šaltinių – autotransporto – įvertinimas atliktas remiantis
naujausia versija Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika
(angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016), kuri yra įtraukta į LR aplinkos
ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 patvirtintą Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio
apskaičiavimo metodikų sąrašą. Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal
aukščiau minėtos metodikos 1.A.3.b Road transport Tier 1 ir 1.A.4 Non-road mobile machinery
Tier 1 metodologijas, paremtas teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:
E = (KSd x EFi) / t;
kur:

E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s;
KSd – atitinkamų transporto priemonių dienos kuro sąnaudos, kg/d.;
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;
t – transporto priemonės manevravimo laikas, s (nustatomas pagal vidutinį transporto
priemonių judėjimo greitį teritorijoje 20 km/val.).
KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000

kur:

Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km;
KSvid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal
metodikos duomenis.

Vienkartiniai maksimalūs išmetimai į aplinkos orą iš mobilių oro taršos šaltinių, važiuojant keliais
iki sklypo ir po sklypą, pateikti Lentelė 7 ir Lentelė 8.
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Lentelė 7. Pradiniai transporto priemonių duomenys.

Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transporto
priemonių
kategorija
2
Frontalinis keltuvas
Lengvasis
automobilis
Sunkvežimis
Traktorius ŽŪB
Sunkvežimis ŽŪB
Lengvasis
automobilis ŽŪB

Kuro rūšis

Transporto
priemonių
skaičius pagal
kuro tipą

Vienos transporto
priemonės
nuvažiuotas
atstumas L, km

Visų transporto
priemonių
nuvažiuotas
atstumas Lsum,
km

Vidutinės kuro
sąnaudos KSvid,
g/km

Kuro sąnaudos,
kg/d., KSd

3
1

4
Dyzelinas

5
1

6
0,6

7
0,6

8
240

9
0,144

2

Dyzelinas

2

0,5

1,0

60

0,06

4
3
14

Dyzelinas
Dyzelinas
Dyzelinas

4
3
14

0,9
0,5
0,34

3,6
1,5
4,8

240
240
240

0,864
0,36
1,1424

4

Dyzelinas

4

0,34

1,4

60

0,0816

Transporto
priemonių
skaičius per dieną,
vnt.

Lentelė 8. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių.
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transporto
priemonių
kategorija
2
Frontalinis
krautuvas
Lengvasis
automobilis
Sunkvežimis
Traktorius
ŽŪB
Sunkvežimis
ŽŪB
Lengvasis
automobilis
ŽŪB

Kuro rūšis

Kuro sąnaudos,
kg/d., KSd

CO

LOJ

NOx

KD

3

4

EFi, g/kg
5

g/d.
6

g/s
7

EFi, g/kg
8

g/d.
9

g/s
10

EFi, g/kg
11

g/d.
12

g/s
13

EFi, g/kg
14

g/d.
15

g/s
16

Dyzelinas

0,144

11,469

1,652

0,01529

3,542

0,510

0,00472

34,457

4,962

0,0459

1,913

0,275

0,00255

Dyzelinas

0,06

3,33

0,1998

0,00185

0,7

0,0420

0,00039

12,96

0,778

0,0072

1,1

0,0660

0,00061

Dyzelinas

0,864

7,58

6,5491

0,06064

1,92

1,6589

0,01536

33,37

28,832

0,2670

0,94

0,8122

0,00752

Dyzelinas

0,36

11,469

4,1288

0,03823

3,542

1,2751

0,01181

34,457

12,405

0,1149

1,913

0,6887

0,00638

Dyzelinas

1,1424

7,58

8,6594

0,08018

1,92

2,1934

0,02031

33,37

38,122

0,3530

0,94

1,0739

0,00994

Dyzelinas

0,0816

3,33

0,2717

0,00252

0,7

0,0571

0,00053

12,96

1,058

0,0098

1,1

0,0898

0,00083
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Vietovės meteorologinės sąlygos
Pagal klimato rajonavimą Taučiūnų k. patenka į Mūšos-Nevėžio parajonį. Remiantis Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, vidutinė metinė oro
temperatūra siekia 6,5-7,0 °C. Vidutinis metinis kritulių kiekis – apie 560-700 mm, vyrauja 2,5-3,0
m/s vėjai.
Arčiausiai PŪV vietos yra Šiaulių meteorologijos stotis, todėl teršalų sklaidos aplinkos ore
skaičiavimams buvo naudoti šios stoties duomenys (2013-2017 m.) Skaičiavimams naudojami
modeliavimui reikalingi parametrai – vėjo kryptis (laipsniais), vėjo greitis (m/s), aplinkos oro
temperatūra (oC), debesuotumas (oktantais). Detalesnė informacija pateikta 7 priede.
Aplinkos oro foninis užterštumas
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“.
Foniniam aplinkos oro užterštumui vertinti Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos
departamentas nurodė naudoti greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir
iš jų išmetamų teršalų duomenis, pridedant Šiaulių regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų
vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes. Aplinkos apsaugos agentūros
2019-01-21 rašto Nr. (30.3)-A4-442 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“ kopija
pridedama 7 priede.
Išmetamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės
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). Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės
koncentracijų vertės nustatytos pagal:
1. LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymą
Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“;
2. LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymą
Nr. D1-329/v-469 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių
kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir
ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“.
Su šiomis vertėmis yra lyginami oro teršalų pažemio koncentracijų modeliavimo rezultatai.
Lentelė 9. Teršalų ribinės koncentracijos.
Eil.
Nr.
1

1

Teršalo pavadinimas
2
Anglies monoksidas (CO)
Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos
apsaugai, g/m3

Ribinė vertė
3
maksimali trumpalaikė
paros vidutinė
metinė vidutinė

4
–
10000
–

Azoto oksidai (NO2)
2

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos
apsaugai, g/m3

maksimali trumpalaikė (valandos)
paros vidutinė
metinė vidutinė

200
–
40
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Eil.
Nr.
1

Teršalo pavadinimas
2

Ribinė vertė
3

4

Kietosios dalelės (KD10)
3

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos
apsaugai, g/m3

maksimali trumpalaikė
paros vidutinė

–
50

metinė vidutinė

40

maksimali trumpalaikė
paros vidutinė

–
–

metinė vidutinė

25

maksimali trumpalaikė (valandos)
paros vidutinė
metinė vidutinė

350
125
–

Kietosios dalelės (KD2,5)
4

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos
apsaugai, g/m3
Sieros dioksidas (SO2)

5

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos
apsaugai, g/m3
Lakūs organiniai junginiai

maksimali trumpalaikė (pusės
–*
valandos)
–*
paros vidutinė
–*
metinė vidutinė
* Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos sąjungos kriterijus ir pagal nacionalinius kriterijus nenustatytos
ribinės vertės.
6

Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos
apsaugai, g/m3

Aplinkos oro užterštumo prognozė
Aplinkos oro užterštumo prognozavimo metodika bei išeitiniai duomenys
Išmetamų kvapų didžiausioms pažemio koncentracijoms skaičiuoti naudojama kompiuterinė
programa ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija),
kuri detaliau aprašyta 7 priede.
Nagrinėjamas scenarijus. Atliekant nagrinėjamo objekto teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį
modeliavimą vertintas „maksimalios apkrovos“ scenarijus, t.y. galintis daryti didžiausią neigiamą
poveikį aplinkos oro kokybei. Sumodeliuoti du galimi „maksimalios apkrovos“ scenarijai: (1)
veikia visi biodujų jėgainės ir Skaistgirio ŽŪB karvių fermos stacionarieji ir mobilieji įrenginiai be
fono; (2) veikia biodujų jėgainės ir Skaistgirio ŽŪB karvių fermos stacionarieji ir mobilieji
įrenginiai su fonu.
Teritorijos plotas. 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 x
koordinatės 461168-465168; y koordinatės 6239481-6243481. Skaičiavimo lauke koncentracijos
skaičiuojamos 101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė
modelio skiriamoji apie 40 m).
Didėjant atstumui, taršos pokyčiai bus nereikšmingi. Koncentracijos skaičiuojamos pasirinktu
spinduliu absoliučiomis koncentracijų vertėmis (mg/m3). Kiekvienam nagrinėjamam teršalui sklaida
skaičiuojama „maksimalios apkrovos“ scenarijui. Apskaičiavus teršalų sklaidą, jų pažemio
koncentracijos yra lyginamos su ribinėmis vertėmis.
Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,1 m. Aplinkos oro teršalų sklaida apskaičiuota 1,7
m aukštyje. Kitos skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės detaliau aprašytos 7 priede.
Išmetamų teršalų didžiausių pažemio koncentracijų skaičiavimai, rezultatų analizė ir išvados
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Teršalų pažemio koncentracijų sklaidos ataskaita „UAB „Biometana“ ūkinės veiklos metu
išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas“ pateikta 7 priede. Apibendrinti teršalų
sklaidos modeliavimo rezultatai pateikti Lentelė 10.
Atlikus aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad 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.
Lentelė 10. Teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatai.
Teršalas ir
skaičiuotinas
laikotarpis
1

Be foninio užterštumo (1 var.)
Ribinė vertė
Koncentracija
2
10 mg/m³

3
0,2438 mg/m³

Koncentracija,
ribinės vertės
dalimis
4
0,0244

Kartu su foniniu užterštumu (2
var.)
Koncentracija,
Koncentracija
ribinės vertės
dalimis
5
6
0,4338 mg/m³
0,0434

CO 8 val. slenkančio
vidurkio
NO2 metinė
40 μg/m³
4,663 μg/m³
0,117
9,518 μg/m³
0,238
NO2 1 val. 99,8
200 μg/m³
91,29 μg/m³
0,456
96,15 μg/m³
0,481
procentilio
Kvapų pusės
8 OUE/m³
8,545 OUE/m³
1,07
-**
valandos 98-as
procentilis
Kvapų pusės
8 OUE/m³
5,24 OUE/m³ (36
0,655
-**
valandos 98-as
taškas)
procentilis
preliminari SAZ riba
KD10 metinė
40 μg/m³
0,004 μg/m³
0,0001
9,404 μg/m³
0,235
KD10 24 val. 90,4
50 μg/m³
0,006 μg/m³
0,0001
9,406 μg/m³
0,188
procentilio
KD2,5 metinė
25 μg/m³
0,003 μg/m³
0,0001
7,303 μg/m³
0,292
SO₂ 24 valandų 99,2125 μg/m³
0,05524 μg/m³
0,0004
2,421 μg/m³
0,0194
as procentilis
SO₂ 1 valandos 99,7350 μg/m³
0,1536 μg/m³
0,0004
2,426 μg/m³
0,007
as procentilis
LOJ 0,5 val. 98,5
nenustatyta*
40,52 μg/m³
-**
procentilio
LOJ 24 valandų 100nenustatyta*
14,54 μg/m³
-**
asis procentilis
* Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos sąjungos kriterijus ir pagal nacionalinius kriterijus nenustatytos
ribinės vertės.
** Nėra foninės taršos duomenų.

Poveikio sumažinimo priemonės
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.
Kadangi į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos neviršija ribinių verčių, todėl papildomos
poveikio mažinimo priemonės nenumatomos.
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
UAB „Ekokonsultacijos“
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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
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.
įsakymu Nr. V-885, kvapas gali būti nustatomas laboratoriniais metodais arba modeliuojamas.
Modeliavimui būtina nustatyti kvapo koncentraciją šaltinyje hedoniniais balais. Kvapų matavimo
vienetas yra europinis kvapo vienetas vienam kubiniam metrui: OUE/m3. Kvapo koncentracija yra
matuojama nustatant praskiedimo faktorių, reikalingą pasiekti aptikimo slenkstį. Kvapo
koncentracija, esant aptikimo slenksčiui, iš esmės yra 1 OUE/m3. Šią koncentraciją turi aptikti 50
proc. kvapų komisijos narių.
Kitas būdas nustatyti kvapo lygį yra palyginti nustatytas kai kurių cheminių medžiagų
koncentracijas su jų kvapo slenksčio verte. Pastaroji patalpų orui nustatyta Lietuvos higienos
normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. V-362.
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.
UAB „Biometana“ planuojamoje biodujų jėgainės teritorijoje bus eksploatuojama 11 taršos šaltinių,
iš kurių į aplinkos orą išsiskirs kvapai (Lentelė 11):
1. Kogeneratoriaus kaminas (organizuotas a.t.š. Nr. 001), iš kurio į aplinkos orą bus išmetami
teršalai. Nors didžioji dalis kvapą skleidžiančių medžiagų oksiduojasi biodujų degimo metu,
tačiau tam tikri kvapą skleidžiančių medžiagų likučiai vis dėlto gali būti išmetami į aplinkos
orą. Skleidžiamų kvapų kiekis nustatomas, remiantis literatūros šaltiniais: remiantis
„Gerüche aus Abgasen bei Biogas-BHKW.FreistaatSachsen, Schriften reihe des
Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaftund Geologie, Heft 35/2008“ („Kvapai
išmetamosiose dujose iš biodujų kogeneracinės jėgainės“) kvapo emisijos faktorius iš
kogeneracinio įrenginio yra lygus 3 000 OUE/m3.
2. Bioreaktoriai (fermentatoriai) (B1, B2, B3) (3 vnt.) (neorganizuoti plotiniai a.t.š. Nr. 601603), iš kurių biodujų saugojimo metu į aplinkos orą gali išsiskirti nedideli kiekiai kvapą
skleidžiančių medžiagų. Virš bioreaktoriaus esančioje saugykloje laikomos biodujos yra
nusierintos (vandenilio sulfido koncentracija ne didesnė nei 150 ppm), todėl galimi
vandenilio sulfido nuostoliai 18,5 mg/(m2⋅d.). Įvertinus vandenilio sulfido kvapo slenkstį –
0,76 μg/m3, specifinis kvapo emisijos faktorius saugant biodujas saugykloje – 0,28
OUE/(m2⋅s).
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3. Žaliavų aikštelė (A4) (neorganizuotas plotinis a.t.š. Nr. 604), kurioje bus laikomos atvežtos
kietos žaliavos (kieta biomasė – kietas karvių/paukščių mėšlas, kt.). Aikštelės plotas ~700
m2. Kvapų vertinimas atliekamas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio
21 d. įsakymu Nr. 3D-602 patvirtintomis „Galvijų pastatų technologinio projektavimo
taisyklėmis ŽŪ TPT 01:2009“, pagal kurias nuo mėšlidėje (ar srutų rezervuare) laikomo
mėšlo paviršiaus išsiskiria kvapų – 7–10 OUE/(m2⋅s) (vidutiniškai 8,5 OUE/(m2⋅s)).
4. Atidirbusio substrato aikštelė (A3) (neorganizuotas plotinis a.t.š. Nr. 605), kurioje bus
laikoma po separavimo likusi sąlyginai sausa atidirbusio substrato frakcija. Aikštelės plotas
~300 m2. Remiantis literatūros šaltiniais (Chapter 10. Emission Control Systems, J. Lorimor,
S.
Hoff,
P.
O’Shaughnessy,
prieiga
internetu:
https://www.researchgate.net/publication/242359053_Chapter_10_Emission_Control_Syste
ms), kvapo emisijos nuo atidirbusio substrato, lyginant su neapdorotu mėšlu, sumažėja 8085 proc., ir vidutiniškai sudarys apie OUE/(m2⋅s).
5. Atidirbusio substrato rezervuarai (R4, R5) (2 vnt.) (neorganizuoti plotiniai a.t.š. Nr. 606607), kuriuose bus laikoma po separavimo likusi skysta atidirbusio substrato frakcija.
Rezervuarų paviršiaus diametras 32 m. Remiantis literatūros šaltiniais (Chapter 10.
Emission Control Systems, J. Lorimor, S. Hoff, P. O’Shaughnessy, prieiga internetu:
https://www.researchgate.net/publication/242359053_Chapter_10_Emission_Control_Syste
ms), kvapo emisijos nuo atidirbusio substrato, lyginant su neapdorotu mėšlu, sumažėja 8085 proc., ir vidutiniškai sudarys apie OUE/(m2⋅s).
6. Dozatorius-smulkintuvas (neorganizuotas plotinis a.t.š. Nr. 608), į kurį pakraunamos
atvežtos bioskaidžios žaliavos. Pakrovimo angos plotas ~7,5 m2. Kvapų vertinimas
atliekamas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D602 patvirtintomis „Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT
01:2009“, pagal kurias nuo mėšlidėje (ar srutų rezervuare) laikomo mėšlo paviršiaus
išsiskiria kvapų – 7–10 OUE/(m2⋅s) (vidutiniškai 8,5 OUE/(m2⋅s)). Dozatoriaus-smulkintuvo
darbo laikas – iki 8 val./dieną.
7. Transporto priemonės priekaba (neorganizuotas plotinis a.t.š. Nr. 609), atvežanti
bioskaidžias žaliavas. Priekabos plotas ~15 m2. Kvapų vertinimas atliekamas vadovaujantis
LR žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-602 patvirtintomis
„Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 01:2009“, pagal kurias
nuo mėšlidėje (ar srutų rezervuare) laikomo mėšlo paviršiaus išsiskiria kvapų – 7–10
OUE/(m2⋅s) (vidutiniškai 8,5 OUE/(m2⋅s)). Dozatoriaus-smulkintuvo užkrovimo darbo laikas
– iki 8 val./dieną.
8. Atidirbusio substrato buferinis rezervuaras (R3) (neorganizuotas plotinis a.t.š. Nr. 610),
kuriame bus laikoma po separavimo likusi skysta atidirbusio substrato frakcija. Rezervuaro
paviršiaus diametras 12 m. Remiantis literatūros šaltiniais (Chapter 10. Emission Control
Systems,
J.
Lorimor,
S.
Hoff,
P.
O’Shaughnessy,
prieiga
internetu:
https://www.researchgate.net/publication/242359053_Chapter_10_Emission_Control_Syste
ms), kvapo emisijos nuo atidirbusio substrato, lyginant su neapdorotu mėšlu, sumažėja 8085 proc., ir vidutiniškai sudarys apie 1,7 OUE/(m2⋅s).
Duomenys apie Skaistgirio ŽŪB veiklos metu skleidžiamų kvapų taršos šaltinius (Lentelė 11)
pateikti, remiantis Skaistgirio ŽŪB PVSV ataskaita (kvapo koncentracijos nustatymo protokolo
kopija pateikta 11 priede). Kvapų išmetimai nuo siloso tranšėjos, mėšlidės ir skysto mėšlo
rezervuaro buvo vertinami atsižvelgiant į tai, kad imant mėginius buvo sudarytas 30 m3/(m2*h) tūrio
debitas:
Kvapai pagal protokolą,
OUE/m3
4158
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Debitas matavimo metu per
valandą, m3/(m2*h)
30

Debitas matavimo metu
per sekundę, m3/(m2*s)
0,008333

Kvapų tarša nuo
1 m2, OUE/s/m2
34,65
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377

30

0,008333

3,14

735

30

0,008333

6,13

735

30

0,008333

6,13
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Lentelė 11. Skaistgirio ŽŪB veiklos metu skleidžiamų kvapų taršos šaltiniai.
Taršos šaltiniai
Pavadinimas
1
Kogeneratoriaus kaminas
Bioreaktorius (fermentatorius)
(B1)
Bioreaktorius (fermentatorius)
(B2)
Bioreaktorius (fermentatorius)
(B3)

Žaliavų aikštelė (A4)

Atidirbusio substrato aikštelė
(A3)
Atidirbusio substrato
rezervuaras (R4)
Atidirbusio substrato
rezervuaras (R5)

Dozatorius-smulkintuvas

Transporto priemonės
priekaba
Atidirbusio substrato buferinis
rezervuaras (R3)

Koordinatės

Nr.
2

aukštis,

x

y

m

3'

3''

4

išėjimo angos
matmenys, m
5

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje
srauto
tūrio
temperatūra,
greitis,
debitas,
m/s
ºC
Nm3/s
6

Teršalų
išmetimo
trukmė,

Skleidžiami
kvapai

val./m.

7

8

9

10

120

1,234

7725

3 000 OUE/m3
0,28
OUE/(m2⋅s)
0,28
OUE/(m2⋅s)
0,28
OUE/(m2⋅s)

001

6241474,60

UAB „Biometana“ biodujų jėgainė
463295,77
9,5
0,25
25,155

601

6241448,91

463364,12

14,5

24,0

-

-

-

8760

602

6241469,97

463343,46

14,5

24,0

-

-

-

8760

603

6241490,10

463323,71

14,5

24,0

-

-

-

8760

604

6241429,13
6241443,14
6241419,08
6241404,54

463286,84
463301,11
463324,72
463309,88

3,0

20 x 35

-

-

-

8760

8,5 OUE/(m2·s)

605

6241404,54
6241419,08
6241408,87
6241394,87

463309,88
463324,72
463334,73
463320,45

3,0

20 x 15

-

-

-

8760

1,7 OUE/(m2·s)

606

6241479,67

463258,30

8,0

32,0

-

-

-

8760

1,7 OUE/(m2·s)

607

6241507,66

463286,87

8,0

32,0

-

-

-

8760

1,7 OUE/(m2·s)

608

6241438,33
6241440,09
6241442,24
6241440,45

463336,73
463334,93
463337,12
463338,87

3,8

3,0 x 2,5

-

-

-

2000

8,5 OUE/(m2·s)

609

6241439,12

463335,04

2,0

2,5 x 6

-

-

-

2000

8,5 OUE/(m2·s)

610

6241397,84

463336,61

4,0

12,0

-

-

-

8760

1,7 OUE/(m2·s)
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Taršos šaltiniai
Pavadinimas
1

Nr.

y

3'

3''

6241610
6241532
6241555
6241478
6241474
6241436
6241394
6241443
6241357
6241402
6241327
6241373
6241343,79
6241366,22

463105
463180
463050
463125
463037
463074
463107
463158
463143
463189
463179
463226
463063,66
463086,87

6241354,72
6241332,29
6241457
6241472
6241397
6241384

463097,77
463074,56
463182
463196
463266
463249

609

6241508,39

610
611

2

601

Karvidė (B) (T1)

602

Veršidė (C) (T2)

603
604

Karvidė (E) (T2)

605

Karvidė (F) (T2)

606

Siloso tranšėja (ST) (T3)

608

Mėšlidė (M) (T4)

607

Skysto mėšlo rezervuaras (R)
(T5)
Skysto mėšlo rezervuaras (R)
(T6)
Karvidė (G) (T1)

UAB „Ekokonsultacijos“

aukštis,

x

Karvidė (A) (T1)

Karvidė (D) (T2)

Koordinatės

m

išėjimo angos
matmenys, m

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio
paėmimo (matavimo) vietoje
srauto
tūrio
temperatūra,
greitis,
debitas,
m/s
ºC
Nm3/s

4
5
Skaistgirio ŽŪB PVSV ataskaita

Teršalų
išmetimo
trukmė,

Skleidžiami
kvapai

val./m.

6

7

8

9

10

10,0

Plotis 3,4 m

0,024

20

-

8760

236 OUE/m3

10,0

Plotis 3,4 m

0,029

20

-

8760

236 OUE/m3

7,0

Plotis 1 m

0,047

20

-

8760

431 OUE/m3

7,0

Plotis 1 m

0,047

20

-

8760

431 OUE/m3

7,0

Plotis 1 m

0,051

20

-

8760

431 OUE/m3

7,0

Plotis 1 m

0,051

20

-

8760

431 OUE/m3

3,5

17 x 32

4

20

-

8760

34,65
OUE/(m2·s)

2,5

20 x 102

4

20

-

8760

3,14
OUE/(m2·s)

463221,20

4,0

36,3

4

20

-

8760

6241541,14

463261,03

4,0

40,0

4

20

-

8760

6241641
6241567

463138
463210

10,0

Plotis 3,4 m

0,028

20

-

8760

6,13
OUE/(m2·s)
6,13
OUE/(m2·s)
236 OUE/m3
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Vietovės meteorologinės sąlygos

Pagal klimato rajonavimą Taučiūnų k. patenka į Mūšos-Nevėžio parajonį. Remiantis Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, vidutinė metinė oro
temperatūra siekia 6,5-7,0 °C, vidutinis metinis kritulių kiekis – apie 560-700 mm, vyrauja 2,5-3,0
m/s vėjai.
Arčiausiai PŪV vietos yra Šiaulių meteorologijos stotis, todėl teršalų sklaidos aplinkos ore
skaičiavimams buvo naudoti šios stoties duomenys (2013-2017 m.). Skaičiavimams naudojami
modeliavimui reikalingi parametrai – vėjo kryptis (laipsniais), vėjo greitis (m/s), aplinkos oro
temperatūra (oC), debesuotumas (oktantais). Detalesnė info pateikta 7 priede.
Aplinkos oro foninis užterštumas

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“.
Vertinimui naudojami Šiaulių meteorologijos stoties 2013-2017 m. meteorologiniai duomenys ir
kitos skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės detaliau aprašytos 7 priede.
Išmetamų teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės
Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų kvapų ribinės koncentracijų vertės
nustatytos pagal:
1. LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų
kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“.
Lentelė 12. Kvapų ribinės koncentracijos.
Nr.
1
1

Teršalo pavadinimas
2
Kvapai
Ribinė kvapo koncentracijos vertė, OUE/m3

3
momentinė 1 valandos

Ribinė vertė
4
8

Aplinkos oro užterštumo prognozė
Aplinkos oro užterštumo prognozavimo metodika bei išeitiniai duomenys
Išmetamų kvapų didžiausioms pažemio koncentracijoms skaičiuoti naudojama kompiuterinė
programa ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija),
kuri detaliau aprašyta 7 priede.
Nagrinėjamas scenarijus. Atliekant nagrinėjamo objekto teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį
modeliavimą vertintas „maksimalios apkrovos“ scenarijus, t.y. galintis daryti didžiausią neigiamą
poveikį aplinkos oro kokybei. Sumodeliuotas vienas „maksimalios apkrovos“ scenarijus: veikia visi
biodujų jėgainės ir Skaistgirio ŽŪB karvių fermos stacionarieji ir mobilieji įrenginiai be fono. Su
fonu nemodeliuojama, kadangi informacijos apie kvapų foninę taršą nėra.
Teritorijos plotas. 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 x
koordinatės 461168-465168; y koordinatės 6239481-6243481. Skaičiavimo lauke koncentracijos
skaičiuojamos 101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė
modelio skiriamoji apie 40 m).

41
UAB „Ekokonsultacijos“

PVSV ataskaita

Didėjant atstumui, taršos pokyčiai bus nereikšmingi. Koncentracijos skaičiuojamos pasirinktu
spinduliu absoliučiomis koncentracijų vertėmis (OUE/m3). Kvapų sklaida skaičiuojama
„maksimalios apkrovos“ scenarijui. Apskaičiavus kvapų sklaidą, pažemio koncentracija yra
lyginama su ribine verte.
Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,1 m. Kvapų sklaida apskaičiuota 1,7 m aukštyje.
Kitos skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės detaliau aprašytos 7 priede.
Išmetamų kvapų didžiausių pažemio koncentracijų skaičiavimai, rezultatų analizė ir išvados
Kvapų pažemio koncentracijų sklaidos ataskaita „UAB „Biometana“ ūkinės veiklos metu išmetamų
aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas“ pateikta 7 priede. Apibendrinti teršalų sklaidos
modeliavimo rezultatai pateikti Lentelė 13.
Atlikus kvapų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad esant planuojamoms maksimalioms išmetimų
vertėms, kvapų pusės valandos 98-o procentilio didžiausia koncentracija, pasiekiama įmonės
teritorijoje, 8,545 OUE/m³ be foninės taršos sudaro 1,07 ribinės vertės. Didžiausia pasiekiama pusės
valandos 98-o procentilio kvapų pažemio koncentracija ties preliminaria SAZ riba – 5,24 OUE/m³
(0,655 RV, 36 taškas). Artimoje gyvenamojoje aplinkoje didžiausia kvapų koncentracija – 1,48
(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.
Lentelė 13. Kvapų sklaidos skaičiavimų rezultatai.
Teršalas ir
skaičiuotinas
laikotarpis
1
Kvapų pusės
valandos 98-as
procentilis
Kvapų pusės
valandos 98-as
procentilis
preliminari
SAZ riba

Ribinė vertė
2

Be foninio užterštumo (1 var.)
Koncentracija,
Koncentracija
ribinės vertės
dalimis
3
4

Kartu su foniniu užterštumu (2 var.)
Koncentracija,
Koncentracija
ribinės vertės
dalimis
5
6

8 OUE/m³

8,545 OUE/m³

1,07

-**

-

8 OUE/m³

5,24 OUE/m³ (36
taškas)

0,655

-**

-

Kvapų poveikio mažinimo priemonės
Nemalonių kvapų mažinimui žaliavų aikštelėje (A4) ir atidirbusio substrato aikštelėje (A3)
laikomos medžiagos bus uždengiamos nelaidžia danga, tokiu būdu sumažinant kvapų sklaidą į
aplinką. Taip pat teritorija bus nuolatos valoma, t.y. išsibarstęs mėšlas ir kitos žaliavos nuo
teritorijos nuolat surenkamos ir sušluojamos sausu būdu.
Kadangi į aplinkos orą išmetamų kvapų koncentracijos ties siūloma SAZ neviršija ribinių verčių,
todėl papildomos poveikio mažinimo priemonės nenumatomos.
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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“, patvirtinta 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“.
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.)

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;
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 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.
Vykdant PŪV pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus PŪV teritorijoje esantys stacionarūs triukšmo
taršos šaltiniai, į PŪV teritoriją atvažiuojantis autotransportas bei PŪV teritorijoje dirbantis
autokrautuvas.
Skaistgirio ŽŪB ūkinės veiklos metu yra naudojami tik mobilūs triukšmo taršos šaltiniai: į teritoriją
atvažiuojantis autotransportas bei po teritoriją važinėjantys traktoriai.
Detalesnė informacija apie visus stacionarius ir 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 „Biometana“ ir jau
veikiančios Skaistgirio ŽŪB 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 UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB ūkinių veiklų skleidžiamą triukšmą
aplinkoje;



įvertinti transporto srautų, atsiradusių dėl UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB ūkinės
veiklos, skleidžiamą triukšmą.

Triukšmo šaltiniai
UAB „Biometana“ planuojamos ūkinės veiklos metu planuojami mobilūs ir stacionarūs triukšmo
taršos šaltiniai, apie kuriuos informacija pateikta Lentelė 14. Taip pat, lentelėje pateikiama
informacija apie įvertintus Skaistgirio ŽŪB mobilius triukšmo taršos šaltinius, remiantis Skaistgirio
ŽŪB PVSV ataskaita (2014-2015 m.) (Lentelė 14).
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Lentelė 14. Triukšmo šaltiniai.
Taršos šaltinis

Kiekis, vnt.

Darbo laikas

Keliamas triukšmas, dBA

1

2

3

4

UAB „Biometana“ PŪV triukšmo šaltiniai
Lengvieji automobiliai

2 vnt./dieną

8 val. dienos metu

64*

Sunkiasvoriai automobiliai

4 vnt./dieną

8 val. dienos metu

802

Frontalinis krautuvas

1

8 val. dienos metu

76*

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*

Skaistgirio ŽŪB ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai
Lengvieji automobiliai

4 vnt./dieną

8 val. dienos metu

64*

Sunkiasvoriai automobiliai

14 vnt./dieną

8 val. dienos metu

803

Traktorius
3
10 val. dienos metu
* Techninė dokumentacija pagrindžianti triukšmo lygius pateikta 9 priede.

90*

Prognozuojant triukšmo sklaidą buvo modeliuojamas blogiausias galimas scenarijus. Triukšmo
šaltinių išsidėstymo schemos ir modeliavimo įvesties duomenys pateikti 9 priede.
Techninio projektavimo ir statybos darbų stadijoje parenkant įrenginius ir projektuojant
konstrukcijas bus atsižvelgta, kad stacionarių įrenginių keliamas triukšmo lygis neviršytų šioje
Ataskaitoje numatytų triukšmo lygių ir už PŪV sklypo ribų triukšmo lygis neviršytų leistinų normų.
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
Informacija apie mobilius triukšmo šaltinius ir jų keliamą triukšmą pateikta Lentelė 14.
PŪV teritorijoje dirbs autokrautuvas, kurio triukšmo lygis siekia 76 dBA. Krautuvas dirbs
kiekvieną dieną (I-VII) nuo 8.00 iki 17.00 val. su 1 val. pietų pertrauka.
Į PŪV teritoriją atvažiuos 4 sunkiasvorės transporto priemonės per dieną (arba viena sunkiasvorė
transporto priemonė per valandą) ir 2 lengvosios transporto priemonės per dieną (arba viena
lengvoji transporto priemonė per valandą). Autotransportas važinės tik darbo dienomis ir tik dienos
metu (8.00 – 17.00 val. su 1 val. pietų pertrauka).
Skaistgirio ŽŪB ūkinės veiklos teritorijoje darbo dienomis nuo 7 iki 17 val. važinės 3 traktoriai,
kurių triukšmo lygis siekia 90 dBA.
2

Mačiūnas E., 1999. „Automobilių ir gyvenamosios aplinkos triukšmo, patenkančio į patalpas, apskaičiavimas ir
įvertinimas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras.
3
Mačiūnas E., 1999. „Automobilių ir gyvenamosios aplinkos triukšmo, patenkančio į patalpas, apskaičiavimas ir
įvertinimas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras.
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Į Skaistgirio ŽŪB ūkinės veiklos teritoriją dienos metu atvažiuos apie 14 sunkiasvorių transporto
priemonės 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.
Viešojo naudojimo kelio keliamo triukšmo minėtos ūkinės veiklos neįtakos, todėl buvo priimta, jog
šio kelio keliamas triukšmas yra 79 dBA4.
Triukšmo šaltinių išsidėstymo schemos ir modeliavimo įvesties duomenys pateikti 9 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 (Lentelė 15).
Lentelė 15. Ribinės triukšmo lygio vertės.
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
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo

7–19 (diena)
19–22 (vakaras)
22–7 (naktis)

65
60
55

Eil.
Nr.

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
sukeliamą triukšmą.
PŪV transporto priemonių, judančių viešo naudojimo privažiuojamaisiais keliais ir gatvėmis,
sukeliamas 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, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo.

4

Mačiūnas E., 1999. „Automobilių ir gyvenamosios aplinkos triukšmo, patenkančio į patalpas, apskaičiavimas ir
įvertinimas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras.
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Triukšmo skaičiavimo įranga
Prognozuojant triukšmo lygio pokytį aplinkinėse teritorijose buvo atliktas triukšmo sklaidos
skaičiavimas ir modeliavimas kompiuterine programa CadnaA 4.3. CadnaA (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. Kelių
transporto triukšmo skaičiavimui naudojama NMPB-Routes-96 metodika.
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.
Triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai
Triukšmo modeliavimo rezultatai pateikti Lentelė 16 ir Lentelė 17.
Lentelė 16. Prognozuojami didžiausi PŪV ir Skaistgirio ŽŪB keliami triukšmo lygiai, nevertinant transporto,
važiuojančio viešuoju keliu, keliamo triukšmo.
Triukšmo rodiklis
Vieta

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 ir siūloma 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

55

50

45

HN 33:2011 ribinė vertė

Lentelė 17. Didžiausi PŪV ir Skaistgirio ŽŪB keliami triukšmo lygiai, įvertinus tik transporto, važiuojančio
viešuoju keliu, keliamą triukšmą.
Vieta

Triukšmo rodiklis,
L(dienos)
(7.00-19.00)

Ties planuojamos ūkinės veiklos sklypo riba

40,5

Ties esančia ir siūloma SAZ riba

58,0

Ties artimiausia gyvenamosios paskirties sklypo riba, esančia adresu Taučiūnų k. 4

51,2
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Vieta

Triukšmo rodiklis,
L(dienos)
(7.00-19.00)

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

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 10 priede.
Įvertinus gautus rezultatus (žr. 10 priedą bei Lentelė 16 ir Lentelė 17) ir vertinant apskaičiuotus
prognozuojamus PŪV triukšmo rodiklius, nustatyta, kad triukšmo lygis ties planuojamo sklypo 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.

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.
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. Lentelė 18).
Prioritetai būtų: aplinkos oro cheminė tarša, kvapai ir triukšmas.
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Lentelė 18. Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ar netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams
Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas (-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

1. Elgsenos ir gyvensenos veiksniai
Biodujų jėgainė
1.1. Mitybos įpročiai

nėra

0

1.2. Alkoholio vartojimas

- || -

nėra

0

1.3. Rūkymas

- || -

nėra

0

1.4. Narkotinių ir
psichotropinių vaistų
vartojimas
1.5. Lošimas

- || -

nėra

0

- || -

nėra

0

1.6. Fizinis aktyvumas

- || -

nėra

0

1.7. Saugus seksas

- || -

nėra

0

1.8. Kita

- || -

nėra

0

Biodujų jėgainė

Aplinkos oro
užterštumas
cheminiais teršalais
(CO, NOx, SO2,
LOJ, KD)

0

Sveikatai darantys įtaką
veiksniai

2. Fizinės aplinkos veiksniai*
2.1. Oro kokybė

UAB „Ekokonsultacijos“

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Galimybės sumažinti
(panaikinti) neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi

-

-

-

-

-

-

-

-

Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi

-

-

-

-

-

-

-

-

Užterštumas
teršalais neviršys
ribinių verčių

Išmetamų teršalų
prognozuojamos
koncentracijos neviršija
ribinių verčių.

Prognozuojama oro tarša
neturės įtakos visuomenės
sveikatai
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Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

2.2. Vandens kokybė

- || -

Nuotekų
susidarymas

2.3. Maisto kokybė

- || -

nėra

Sveikatai darantys įtaką
veiksniai

UAB „Ekokonsultacijos“

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas (-)
0

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai
Pokyčiai
nenumatomi

0

Pokyčiai
nenumatomi

Galimybės sumažinti
(panaikinti) neigiamą
poveikį
Susidariusios buitinės
nuotekos bus kaupiamos
požeminiame rezervuare ir
pagal poreikį išvežamos į
nuotekų valymo įrenginius.
Technologinių nuotekų
nesusidarys. Paviršinės
lietaus nuotekos bus
išleidžiamos į gamtinę
aplinką (drenažinius
griovius aplink teritoriją), o
nuo galimai teršiamų plotų
– bus surenkamos ir
panaudojamos
technologiniame procese
(substrato paruošimui).
Vanduo bus tiekiamas iš
planuojamo įrengti
požeminio vandens
gręžinio.
0

Komentarai ir pastabos
Nuotekų tvarkymas
planuojamas vadovaujantis
LR aplinkos ministro 2006
m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236 „Dėl nuotekų
tvarkymo reglamento
patvirtinimo“, LR aplinkos
ministro 2007 m. balandžio
2 d. įsakymu Nr. D1-193
„Dėl paviršinių nuotekų
tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ bei LR
aplinkos ministro ir LR
žemės ūkio ministro 2005
m. liepos 14 d. D1-367/3D342 „Dėl mėšlo ir srutų
tvarkymo aplinkosaugos
reikalavimų aprašo
patvirtinimo“.
0
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Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas (-)
0

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai
Pokyčiai
nenumatomi

nėra

0

- || -

Autotransporto ir
stacionarių triukšmo
šaltinių skleidžiamas
triukšmas

-

Pokyčiai
nenumatomi
Galimas nežymus
esamo triukšmo
lygio padidėjimas,
tačiau
skaičiuotinas
triukšmas neviršija
ribinių verčių

2.7. Būsto sąlygos

- || -

nėra

0

2.8. Sauga

- || -

nėra

0

2.9. Susisiekimas

- || -

nėra

0

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

2.4. Dirvožemis

- || -

Nuotekų
susidarymas

2.5. Spinduliuotė

- || -

2.6. Triukšmas

Sveikatai darantys įtaką
veiksniai
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Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi

Galimybės sumažinti
(panaikinti) neigiamą
poveikį
Susidariusios buitinės
nuotekos bus kaupiamos
požeminiame rezervuare ir
pagal poreikį išvežamos į
nuotekų valymo įrenginius.
Technologinių nuotekų
nesusidarys. Paviršinės
lietaus nuotekos bus
išleidžiamos į gamtinę
aplinką (drenažinius
griovius aplink teritoriją), o
nuo galimai teršiamų plotų
– bus surenkamos ir
panaudojamos
technologiniame procese
(substrato paruošimui).
0
Prognozuojamas triukšmo
lygis neviršija ribinių
verčių, todėl neigiamo
poveikio aplinkai ir
arčiausiai esančioms
gyvenamosios paskirties
teritorijoms nebus.

Komentarai ir pastabos
Nuotekų tvarkymas
planuojamas vadovaujantis
LR aplinkos ministro 2006
m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236 „Dėl nuotekų
tvarkymo reglamento
patvirtinimo“, LR aplinkos
ministro 2007 m. balandžio
2 d. įsakymu Nr. D1-193
„Dėl paviršinių nuotekų
tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ bei LR
aplinkos ministro ir LR
žemės ūkio ministro 2005
m. liepos 14 d. D1-367/3D342 „Dėl mėšlo ir srutų
tvarkymo aplinkosaugos
reikalavimų aprašo
patvirtinimo“.
0

0

Galimas nežymus
momentinis esamo triukšmo
lygio padidėjimas dėl
atvykstančių ir išvykstančių
transporto priemonių bei
įmonės teritorijoje
veikiančių transporto
priemonių ar stacionarių
įrenginių, tačiau ribinės
vertės nebus viršijamos.
0

0

0

0

0
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nėra

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas (-)
0

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai
Pokyčiai
nenumatomi

- || -

Atliekų susidarymas

+

Pokyčiai
nenumatomi

2.12. Energijos panaudojimas

- || -

Elektros ir šilumos
energijos gamyba

+

Veiklos metu bus
pagaminama
elektros ir šilumos
energija

2.13. Nelaimingų atsitikimų
rizika

- || -

Nelaimingi
atsitikimai darbo
vietoje

0

Pokyčiai
nenumatomi

0

2.14. Pasyvus rūkymas

- || -

nėra

0

Pokyčiai
nenumatomi

0

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

2.10. Teritorijų planavimas

- || -

2.11. Atliekų tvarkymas

Sveikatai darantys įtaką
veiksniai
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Galimybės sumažinti
(panaikinti) neigiamą
poveikį
Įteisinus SAZ, nustatomas
apribojimas statyti joje
gyvenamuosius namus.
Tokiu būdu siekiama
atitolinti gyvenamąsias
teritorijas nuo taršos
šaltinių.
Visos PŪV metu
susidarančios atliekos bus
tvarkomos atsižvelgiant į
reikalavimus pateiktus,
Atliekų tvarkymo
taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr.
D1-368 su visais
pakeitimais.
0

Komentarai ir pastabos
Siūlomos SAZ ribos
sutampa su jau dabar
įteisintomis Skaistgirio
ŽŪB SAZ ribomis.

PŪV vykdymo metu
susidarančios atliekos bus
rūšiuojamos ir laikomos
vadovaujantis Atliekų
tvarkymo taisyklėmis.
Be to, pats jėgainės veiklos
tikslas – bioskaidžių atliekų
perdirbimas, pagaminant
elektros ir šilumos energiją
bei trąšas (kompostą).
Pagaminta energija bus
panaudojama jėgainės
tikslams ir
tiekiama/realizuojama
išoriniams vartotojams.
Nelaimingų atsitikimų
tikimybė nežymi, nes
darbuotojai bus aprūpinti
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, supažindinti
su darbų saugos
instrukcijomis.
0
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Išsiskiriantys kvapai

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas (-)
0

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai
Užterštumas
kvapais neviršys
ribinių verčių

3. Socialiniai ekonominiai veiksniai
Biodujų jėgainė
3.1. Kultūra

nėra

0

3.2. Diskriminacija

- || -

nėra

0

3.3. Nuosavybė

- || -

nėra

0

3.4. Pajamos

- || -

nėra

0

3.5. Išsilavinimo galimybės

- || -

nėra

0

3.6. Užimtumas, darbo rinka,
darbo galimybės

- || -

nėra

+

3.7. Nusikalstamumas

- || -

nėra

0

3.8. Laisvalaikis, poilsis

- || -

nėra

0

3.9. Judėjimo galimybės

- || -

nėra

0

3.10. Socialinė parama
(socialiniai kontaktai ir gerovė,
sauga)

- || -

nėra

0

Sveikatai darantys įtaką
veiksniai
2.15. Kita (kvapai)
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Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

- || -

Galimybės sumažinti
(panaikinti) neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

Biodujų jėgainėje apdorojus
mėšlą ir kitas žaliavas,
išsiskiriantys kvapai bus
sumažinti 80-85 proc.
lyginant su neapodorotu
mėšlu.

Papildomai, aikštelėse
saugomos kietos žaliavos ir
apdorotas substratas bus
uždengiami nelaidžiomis
dangomis, taip dar labiau
sumažinant sklindančių
kvapų tikimybę.

Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Siūlomos SAZ
ribos sutampa su
jau nustatytomis
SAZ ribomis

0

0

0

0

0

Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Teigiamas
poveikis darbo
rinkai
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi

0

Į SAZ ribas patenkančių
sklypų savininkams
nustatomas apribojimas
laisvai disponuoti žeme dėl
specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų
galiojimo.
0

0

0

0

Sukurtos 5 darbo vietos

0

0

0

0

0

0

0

Įmonės darbuotojai
naudosis visomis teisės
aktais nustatytomis
socialinėmis garantijomis
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3.11. Visuomeninis kultūrinis,
dvasinis bendravimas
3.12. Migracija

- || -

nėra

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas (-)
0

- || -

nėra

0

3.13. Šeimos sudėtis

- || -

nėra

0

3.14. Kita

- || -

nėra

0

Biodujų jėgainė

Sveikatai pavojingos
cheminės medžiagos

-

4.2. Fizikiniai

- || -

Triukšmas

-

4.3. Biologiniai

- || -

Kenksmingi
biologiniai veiksniai

0

4.4. Ergonominiai

- || -

0

4.5. Psichosocialiniai

- || -

4.6. Fiziniai

- || -

Darbo sunkumas,
krovinių kėlimas
rankomis, darbo
įtampa
Darbo
organizavimas
Darbo pobūdis
Emocinė įtampa
Psichologinis stresas
El. srovė
Gaisro pavojus
Sprogimo pavojus
Kritimas,
paslydimas ir pan.
ir kt.

Sveikatai darantys įtaką
veiksniai

4. Profesinės rizikos veiksniai
4.1. Cheminiai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Oro užterštumas
neviršys ribinių
verčių
Periodiškai
padidėjęs triukšmo
lygis darbo
aplinkoje
Oro užterštumas
neviršys ribinių
verčių
Bendras
organizmo
nuovargis

Galimybės sumažinti
(panaikinti) neigiamą
poveikį

Komentarai ir pastabos

0

0

0

0

0

0

0

0

Asmeninės apsaugos
priemonės

0

Esant poreikiui darbuotojai
naudos asmenines apsaugos
priemones

0

Asmeninės apsaugos
priemonės

0

Poilsio organizavimas

0

0

Pokyčiai
nenumatomi

0

0

0

Pokyčiai
nenumatomi

0

0

5. Psichologiniai veiksniai
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Sveikatai darantys įtaką
veiksniai
5.1. Estetinis vaizdas

nėra

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas (-)
0

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai
Pokyčiai
nenumatomi

Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Konfliktai su
visuomene mažai
tikėtini, dėl
laukiamo kvapų
sumažėjimo

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Biodujų jėgainė

5.2. Suprantamumas

- || -

nėra

0

5.3. Sugebėjimas valdyti
situaciją
5.4. Prasmingumas

- || -

nėra

0

- || -

nėra

0

- || -

Visuomenės
nepasitenkinimas

-

6. Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos
Biodujų jėgainė
6.1. Priimtinumas

nėra

0

6.2. Tinkamumas

- || -

nėra

0

6.3. Tęstinumas

- || -

nėra

0

6.4. Veiksmingumas

- || -

nėra

0

6.5. Sauga

- || -

nėra

0

6.6. Prieinamumas

- || -

nėra

0

6.7. Kokybė

- || -

nėra

0

6.8. Pagalba sau

- || -

nėra

0

Biodujų jėgainė

nėra

0

5.5. Galimi konfliktai

7.

Kita (nurodyti)
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Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi
Pokyčiai
nenumatomi

Galimybės sumažinti
(panaikinti) neigiamą
poveikį
0

Komentarai ir pastabos

0

Įvertinus vietovės ypatumus
buvo nustatyta, kad PŪV
kraštovaizdžio vizualinei
kokybei reikšmingo
poveikio neturės.
0

0

0

0

0

Visuomenė bus
supažindinama su
planuojama vykdyti ūkine
veikla teisės aktų nustatyta
tvarka

Veiklos viešinimas ir
nuolatinis bendravimas su
visuomene mažina
konfliktų kilimo tikimybę.
Be to, laukiamas rezultatas
– kvapų sumažėjimas.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

* 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.
Skaistgirio ŽŪB ūkinę veiklą vykdo jau ne vieną dešimtmetį ir yra viena didžiausių bendrovių ne
tik seniūnijoje, bet ir visame rajone. Gyventojai nuo seno gyvena šio ūkio gretimybėje, rimtų
nesutarimų ar konfliktų iki šiol nėra buvę. Savo ruožtu bendrovė nuolat modernizuoja esamus
statinius bei technologinius įrenginius, gerindama ne tik gyvūnų auginimo sąlygas, bet kartu
mažindama neigiamą poveikį aplinkai ir tuo pačiu visuomenės sveikatai.
UAB „Biometana“ PŪV ir jau vykdoma Skaistgirio ŽŪB ūkinė veikla viena kitą papildo, t.y.
biodujų jėgainėje bus apdorojamos karvių fermoje susidariusios srutos ir mėšlas, kurie šiuo metu
laikomi srutų rezervuaruose ir mėšlidėse bei skleidžia kvapus. Atitinkamai, įgyvendinus biodujų
jėgainės projektą, kvapus skleidžiančios medžiagos bus apdorojamos, jų kvapus sumažinant net 8085 proc. Rezultate tikėtinas teigiamas poveikis aplinkinėms teritorijoms ir gyventojams.
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 neviršys leistinų normų. PŪV keliama oro tarša kvapais taip pat neviršys RV ir
didžiausia pasiekiama kvapo pažemio koncentracija ties SAZ sieks iki 5,24 OUE/m3 (0,655 RV, kai
RV = 8 OUE/m3).
Veiklos vykdytojas įsipareigoja ūkinę veiklą vykdyti taip, kad veiklos sukeliamas poveikis
neviršytų nustatytų ribinių verčių gyvenamajai aplinkai už siūlomos SAZ ribų.
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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. UAB „Biometana“
planuojamos poveikio sumažinimo priemonės:
1. Atliekų tvarkymas:



Biodujų jėgainės veiklos metu numatoma bioreaktoriuose apdoroti mėšlą ir kitas
bioskaižias atliekas, tokiu būdu ženkliai sumažinant jų laikymo metu sklindančius
kvapus (iki 80-85 proc. lyginant su neapdorotu mėšlu) ir prisidedant prie aplinkinių
vietovių aplinkos oro kokybės gerinimo. Be to, tokiu būdu apdorojant bioskaidžias
atliekas gaunamos ne tik vertingos trąšos (substratas), bet ir šilumos bei elektros
energija.



PŪV vykdymo metu susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų
tvarkymo taisyklėmis.

2. Nuotekų tvarkymas:




Susidariusios buitinės nuotekos bus surenkamos požeminiame rezervuare ir periodiškai
išvežamos į UAB „Joniškio vandenys“ nuotekų valymo įrenginius. Technologinių
nuotekų nesusidarys.
Paviršinės (lietaus) nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką (drenažinius griovius
aplink teritoriją), o nuo galimai teršiamų plotų – bus surenkamos ir panaudojamos
technologiniame procese (substrato paruošimui).

3. Išmetimų į aplinkos orą mažinimas:



Remiantis PŪV keliamos taršos vertinimo rezultatais (atlikus oro ir kvapų taršos
sklaidos modeliavimą), aplinkos oro užterštumo ir kvapų didžiausios pažemio
koncentracijos neviršija nustatytų ribinių verčių.



Bus atlikta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija pagal LR
aplinkos ministro įsakymu patvirtintas taisykles.



Žaliavų aikštelėje (A4) ir atidirbusio substrato aikštelėje (A3) laikomos medžiagos bus
uždengiamos nelaidžia danga, tokiu būdu sumažinant kvapų sklaidą į aplinką.

4. Triukšmo mažinimas:



Remiantis PŪV keliamo triukšmo vertinimo rezultatais (atlikus triukšmo sklaidos
modeliavimą), triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršijami.



Techninio projektavimo metu bus parenkami įrenginiai, kurių skleidžiamo triukšmo
lygiai neviršija PVSV ataskaitoje įvertintų triukšmo lygių.

5. Techninės priemonės:


Įrenginių techninės būklės nuolatinė priežiūra, sandarumo tikrinimas, savalaikis
remontas. Turi būti užtikrintas tvarkingas įrenginių eksploatavimas.
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6. Administracinės ir organizacinės priemonės:


Prieš pradedant ūkinę veiklą bus gauti visi reikiami aplinkosauginiai leidimai (statybos
leidimas, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kt. pagal poreikį).



Teritorijos valymas. Išsibarstęs mėšlas ir kitos žaliavos nuo teritorijos turi būti nuolat
surenkamos ir sušluojamos sausu būdu.



Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojai turi būti supažinti su vidaus
tvarkos taisyklėmis, naujausiais teisės aktų reikalavimais. Turi būti paskirti atsakingi
asmenys už teritorijos švaros palaikymą, aplinkos priežiūrą ir būklės gerinimą.

UAB „Ekokonsultacijos“

59

PVSV ataskaita

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)

Artimiausi gyventojai
Planuojamai ūkinei veiklai pasirinkta vietovė nėra tankiai apgyvendinta. PŪV teritorija yra greta
Taučiūnų kaimo, kuriame, remiantis 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, gyvena 14
gyventojų, o bendrai Skaistgirio seniūnijoje – 2 368 gyventojai. Lyginant su 2001 m. gyventojų
surašymo duomenimis, per 10 metų Taučiūnų kaime gyventojų padaugėjo 2001 m. buvo 8
gyventojai, o 2011 m. – 14.
Demografinė situacija
Joniškio rajone 2017 m. gyveno 22 016 gyventojai. 46,72 proc. Joniškio rajono gyventojų sudarė
vyrai, 53,28 proc. – moterys. Lyginant 2007 m. su 2017 m. gyventojų skaičius sumažėjo 6 797
asmenimis. 2017 metais 0 – 14 m. amžiaus gyventojų dalis sudarė 13,31 proc. visų Joniškio rajono
gyventojų, 15 – 64 m. gyventojų dalis – 64,61 proc. visų gyventojų ir 65 m. amžiaus ir vyresnių
gyventojų 2017 m. Joniškio rajone buvo 22,08 proc. visų gyventojų.

VIDUTINIS METINIS GYVENTOJŲ
SKAIČIUS JONIŠKIO R.
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Pav. 8. Gyventojų skaičiaus pokytis Joniškio rajone 2007 – 2017 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.
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Lentelė 19. 0 – 14 metų amžiaus dalis, %.
Metai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Joniškio r.
17,33
16,6
15,97
15,4
14,95
14,58
14,2
13,91
13,65
13,44
13,31

Lietuva
15,76
15,31
15,04
14,92
14,84
14,74
14,65
14,59
14,62
14,75
14,91

Lentelė 20. 65 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, %.
Metai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Joniškio r.
17,66
17,96
18,28
18,76
19,3
19,68
19,98
20,26
20,78
21,43
22,08

Lietuva
16,82
17,1
17,27
17,6
17,98
18,17
18,34
18,58
18,86
19,15
19,48

Kaip matyti iš pateikiamų daugiamečių Joniškio rajono savivaldybės ir visos Lietuvos teritorijos
duomenų, gyventojų vyresnių nei 65 metai, palaipsniui didėja, todėl galima teigti, kad visuomenė
pamažu sensta.
Gyventojų senėjimo procesą nulemia dvi pagrindinės priežastys – dėl mažo gimstamumo mažėja
vaikų, o 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.
Pasiskirstymas pagal lytį Joniškio rajono savivaldybėje stebimas panašus kaip ir visoje Lietuvoje.
Lietuvoje bendra tendencija, kad moterų procentinė dalis yra didesnė, išlieka.
Lentelė 21. Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį.
Metai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Joniškio r.
Lietuva
Vyrų dalis, %
46,63
46,33
46,62
46,29
46,58
46,22
46,52
46,13
46,46
46,08
46,49
46,06
46,59
46,06
46,68
46,08
46,74
46,06
46,75
46,05
46,72
46,13

Joniškio r.
Lietuva
Moterų dalis, %
53,37
53,67
53,38
53,71
53,42
53,78
53,48
53,87
53,54
53,92
53,51
53,94
53,41
53,94
53,32
53,92
53,26
53,94
53,25
53,95
53,28
53,87

2017 metais Joniškio rajono savivaldybėje gimė 177 kūdikiai (gimstamumo rodiklis 1 000-čiui
gyventojų – 10,1), mirė 412 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1 000 – čiui gyventojų – 18,7).
Vertinant duomenis 10 metų retrospektyvoje, Joniškio rajone mirtingumo rodiklis didėja.
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Lentelė 22. Natūralus prieaugis 1000 gyventojų Joniškio r.
Metai

Gimstamumas
1000 gyventojų

Gyvų gimusių
skaičius

Mirtingumas 1000
gyventojų

Mirusiųjų
skaičius

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

8,23
9,25
8,72
7,33
8,94
8,6
8,55
8,4
8,3
9
8

237
262
242
197
232
217
235
202
195
205
177

16,14
15,29
14,63
15,74
16,53
17,12
16,95
14,8
17
17,6
18,7

465
433
406
423
429
432
417
356
399
401
412

Natūralus
prieaugis 1000
gyventojų
-7,91
-6,04
-5,91
-8,41
-7,59
-8,52
-7,4
-6,4
-8,7
-8,6
-10,7

Galima stebėti, jog nuo 2007 metų Joniškio rajono savivaldybėje natūralaus gyventojų prieaugio
rodiklis kasmet fiksuojamas neigiamas. Lyginat su bendrais Lietuvos natūralaus gyventojų
prieaugio duomenimis, kurie taip pat išlieka neigiami (natūralus gyventojų prieaugis 1 000 – čiui
gyventojų 2017 m. (-4)), Joniškio rajono savivaldybėje 2017 metais natūralus gyventojų prieaugio
rodiklis buvo daug žemesnis -10,7 (šis rodiklis Joniškio r. kasmet vis didėja).
Vertinant gyventojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes nustatyta, kad didžiausią Joniškio rajono
gyventojų dalį sudaro darbingo amžiaus (15 – 60 m.) asmenys (vyrai – 65,5 proc., moterys – 57,9
proc.). Iš jų didžiausią dalį sudaro 20 – 24 m. amžiaus jaunuoliai (vyrai – 14,2 proc., moterys – 13,6
proc.). Jaunesni kaip 15 m. amžiaus Joniškio rajono savivaldybės gyventojai sudaro 15,3 proc.,
vyresni nei 60 m. asmenys – 23,3 proc. Panašiomis proporcijomis gyventojai pagal amžių
pasiskirstę Šiaulių apskrityje ir visoje Lietuvoje.
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Pav. 9. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Joniškio rajone (Šaltinis: Statistikos
departamentas prie Lietuvos Vyriausybės)

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 Joniškio rajono 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 rajono gyventojų sveikatos
problemų duomenys, susiję su ūkinės veiklos rizikos veiksniais.
Naujai užregistruotų susirgimų piktybiniais navikais, skaičius Joniškio rajone 2017 m. buvo
11,58 / 1 000 gyv. Šis rodiklis buvo mažesnis už Šiaulių apskrities (12,04 / 1 000 gyv.), bet didesnis
už Lietuvos rodiklį (9,72 / 1 000 gyv.). Per pastaruosius 9 – ius metus visose apskrities
savivaldybėse, o taip pat ir visoje Lietuvoje sergančiųjų piktybiniais navikais skaičius kasmet augo:
Joniškio rajone sergančiųjų skaičius išaugo apie 2 kartus (2007 m. rodiklis buvo 5,34 / 1 000 gyv.).
Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis skaičius Joniškio rajone 2017 m. buvo 22 174,8 / 100 000
gyv. Tais pačiais metais Šiaulių apskrityje 100 000 gyv. teko 26 314,4, Lietuvoje – 27 418,2
sergančių asmenų. Sergančiųjų kvėpavimo sistemos ligomis Joniškio rajone rodiklis yra vienas
mažiausių tarp visų apskrities savivaldybių, tačiau pastaruosius metus turi tendencija didėti.
Vertinant sergamumo rodiklio kitimo tendencijas per pastaruosius 10 metų, Joniškio rajone nuo
2007 m. iki 2016 m. rodiklis buvo maždaug toks pat, tačiau nuo 2016 m. Joniškio rajone jis labai
smarkiai pradėjo didėti (2015 m. 16 475,7 / 100 000 gyv., 2017 m. – 22 174,8 / 100 000 gyv.).
Sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu (2017 m. Šiaulių
apskrityje 100 000-čių gyv. teko 19 169,7 atv., Lietuvoje – 100 000-čių gyv. teko 21 185,7 atv.).
Nuo 2014 m. iki 2017 m. Joniškio rajone sergančiųjų skaičius kasmet augo, 2014 m. buvo
12 836,5/100 000 gyv., o 2017 m. 16 619,7 / 100 000 gyv. Paskutiniųjų keletos metų duomenys
rodo sergančiųjų skaičiaus didėjimą ir Šiaulių apskrityje, ir visoje Lietuvoje.
Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis tenkantis 100 000 – čiui gyv. Joniškio rajone, 2017 m.
buvo 7 635,36. Tais pačiais metais Šiaulių apskrityje 100 000 gyv. teko 8 529,54, Lietuvoje – 8
052,5 sergančiųjų. Per pastarąjį dešimtmetį sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis augo
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tiek Joniškio rajone, tiek Šiaulių apskrityje, tiek visoje Lietuvoje (2007 m. Joniškio r. 100 000-čių
gyv. teko 29 777,82 sergančiųjų, Šiaulių apskr. – 3 454,63, Lietuvoje – 3 366,22 sergančiųjų).
Sergamumas hipertenzinėmis ligomis Joniškio rajone – vienas mažesnių tarp visų apskrities
savivaldybių. 2017 m. 100 000 – čiui gyv. Joniškio r. savivaldybėje teko 3 402,07 sergančiųjų,
Šiaulių apskrityje 100 000 gyv. teko 3 462,64, Lietuvoje – 3 161,15 sergančiųjų. Tačiau jis viršijo
bendra sergančiųjų Lietuvoje vidurkį. Nors Joniškio rajone sergančiųjų hipertenzinėmis ligomis yra
mažiau nei kitose apskrities savivaldybėse, tačiau per pastarąjį dešimtmetį rodiklis išaugo beveik
3,5 karto tiek rajone ir apskrityje, tiek visoje Lietuvoje (2007 m. Joniškio r. rodiklis siekė 954,43/
100 000 gyv., Šiaulių apskrityje – 1 225,75/ 100 000 gyv., Lietuvoje – 1 126,17/ 100 000 gyv.).
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 Joniškio r. 2017 m. siekė 1 344,63 atv. / 100 000 gyv. Tais pačiais metais Šiaulių apskrityje
šis rodiklis buvo 1 488,26 atv., o Lietuvoje – 1 351,68 atv. Joniškio rajono vaikų sergamumas
lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis – vienas mažiausių tarp visų apskrities savivaldybių.
Didžiausiu sergamumo rodikliu visoje apskrityje išsiskiria Šiaulių ir Radviliškio rajonai, nors
pastarajame sergančiųjų skaičius paskutiniuosius metus sumažėjo. Nuo 2007 m. sergamumo
rodiklis Joniškio r. nors ir netolygiai, bet didėjo, 2017 m. jis vėl pradėjo mažėti.
Aukštu vaikų sergamumo astma rodikliu Šiaulių apskrityje pasižymi Joniškio rajonas 0 – 17 metų
vaikų amžiaus grupėje (1 344,63 atv. / 100 000 gyv.). Mažiausias rodiklis nustatytas Akmenės
rajone (1 056,8 atv./100 000 gyv.). Šiaulių apskrityje sergamumas 2017 m. siekė 1 342, 98 atv. /
100 000 gyv. Sergamumo astma rodiklio didėjimas stebimas tiek Joniškio rajone, tiek bendrai
apskrityje ir visoje Lietuvoje.
Vaikų sergamumo pneumonija rodiklis 2017 m. Joniškio rajone siekė 1 183,27 / 100 000 gyv.
Šiaulių apskrityje šis rodiklis buvo 1 813,48 / 100 000 gyv., Lietuvoje – 2 398,26 / 100 000 gyv.
Didžiausiu rodikliu Šiaulių apskrityje išsiskiria Šiaulių rajonas, čia 100 000 gyv. teko 2176,61
atvejo. Lyginant su Joniškio rajonu, kuriame sergamumo rodiklis – mažiausias visoje apskrityje šis
rodiklis skiriasi apie 2 kartus. Nuo 2014 m. šis rodiklis Joniškio rajone mažėja.
Gyventojų sergamumo duomenų analizės apibendrinimas: Apibendrinus pastarųjų dešimties
metų Joniškio rajono gyventojų sergamumo duomenis, galima daryti išvadą, kad Joniškio rajono
gyventojų sveikatą lemia didėjantis kraujotakos sistemos ligų, hipertenzijos atvejų skaičius, taip pat
didėjantis sergamumas piktybiniais navikais. Per pastarąjį dešimtmetį šiek tiek sumažėjo
kvėpavimo sistemos ligų ir sergamumo gripu rodikliai.
Svarbiausios priežastys, lemiančios neigiamus Joniškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos
pokyčius:
•

Demografinės problemos – neigiamas natūralus gyventojų prieaugis, kurį lemia mažėjantis
gimstamumas, didėjantis mirtingumas, auganti emigracija, nedidėjantis santuokų ir augantis
ištuokų skaičius, gyventojų senėjimas;

•

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;
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•

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.

Mirtingumo rodikliai
Pagrindinės vyrų mirties priežastys Lietuvoje
2014 m.

Pagrindinės moterų mirties priežastys Lietuvoje 2014 m.
4,5

7,5

6,0
18,0
%

4,5

21,5

2,0

13,5

4,0

48,0

Piktybiniai
Virškinimo sistemos

Kraujotakos sistemos
Išorinės mirties

65,0

Kvėpavimo sistemos
Kitos

Piktybiniai

Kraujotakos sistemos

Kvėpavimo sistemos

Virškinimo sistemos

Išorinės mirties

Kitos

Pav. 10. Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra 2017 m. (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)

2017 m. standartizuoto mirtingumo rodiklis Joniškio rajone siekė 989,73 / 100 000 gyv. Šis rodiklis
yra didesnis už Šiaulių apskrities (843 / 100 000 gyv.) ir Lietuvos (808,74 / 100 000 gyv.) rodiklius.
Per pastarąjį dešimtmetį Joniškio rajone standartizuoto mirtingumo rodiklis mažėja.
2017 m. mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis Joniškio rajone buvo 331,58 / 100 000 gyv.
(Šiaulių apskrities vidurkis šiais metais didesnis – 332,49 / 100 000 gyv.). Per pastarąjį dešimtmetį
mirtingumo rodiklis Joniškio rajone kito netolygiai, bet regresijos tiesė rodo didėjimo tendenciją.
Bendrai Lietuvoje mirtingumo rodiklis pastaruosius metus vėl pradėjo didėti.
2017 m. mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis Joniškio rajone buvo 1 144,62 / 100 000
gyv. (apskrities vidurkis mažesnis – 845,97 / 100 000 gyv.). Joniškio rajone mirtingumo nuo
kraujotakos sistemos ligų rodiklis didėjo iki 2010 m., o nuo 2014 m. pradėjo mažėti, tačiau nuo
2015 m. vėl turi tendenciją didėti. Šiaulių apskrityje ir visoje Lietuvoje rodiklis mažėja nuo 2015 m.
Mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų rodiklis 2017 m. Joniškio rajone siekė 81,76 / 100 000
gyv. Tai vienas didžiausių rodiklių iš visų apskrities savivaldybių. Šiaulių apskrityje 2017 m.
mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų rodiklis siekė 62,32 / 100 000 gyv., Lietuvoje – 47,52 /
100 000 gyv. Pastaruosius keletą metų registruojamas mirtingumo didėjimas nuo kvėpavimo
sistemos ligų visoje Lietuvoje.
Joniškio rajone gyventojų mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis 2017 m. siekė 127,18 / 100
000 gyv. Šiaulių apskrities vidurkis – 103,74 / 100 000 gyv., Lietuvoje – 99,35 / 100 000 gyv.
Mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklio mažėjimo tendencija stebima visoje apskrityje ir
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bendrai visoje Lietuvoje. Per pastaruosius du metus mirtingumo rodiklis Joniškio rajone sumažėjo
26 proc., Šiaulių apskrityje – 18 proc., Lietuvoje – 20 proc.
Joniškio rajone gyventojų mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis 2017 m. siekė 18,17 / 100 000
gyv. Šiaulių apskrities vidurkis – 9,33 / 100 000 gyv., Lietuvoje – 8,84 / 100 000 gyv. Mirtingumo
dėl transporto įvykių rodiklio didėjimo tendencija nuo 2012 m. stebima Joniškio rajone, lyginant su
2015 m. duomenimis, šis mirtingumo rodiklis Joniškio rajone padidėjo 2 kartus, Šiaulių apskrityje
ir bendrai Lietuvoje jis labai nežymiai mažėja.
Gyventojų mirtingumo duomenų analizės apibendrinimas: per pastarąjį dešimtmetį Joniškio
rajone didėjo gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų ir piktybinių navikų. Mažėjo
mirčių nuo kvėpavimo sistemos ligų. Pastaraisiais metais Lietuvoje mažėjo mirtingumo atvejų dėl
išorinių priežasčių. Tam įtakos galėjo turėti ir sugriežtintos prevencinės priemonės, siekiant mažinti
avarijų ir nelaimingų atsitikimų kelyje skaičių. Joniškio rajone stebimas mirtingumo rodiklio dėl
transporto įvykių didėjimas.
Sveikatai įtaką darančių veiksnių analizė
Šiuolaikinės visuomenės sveikatos būklę 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.
Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojami pagrindiniai veiksniai, galintys turėti įtakos visuomenės
sveikatai:


Aplinkos oro kokybė (išmetimai į aplinkos orą iš biogeneratoriaus ir avarinio fakelo);



Kvapai (iš kogeneratoriaus kamino, bioreaktorių, žaliavų ir atidirbusio substrato
aikštelių, atidiribusio substrato rezervuarų);



Stacionarūs triukšmo šaltiniai.



Triukšmo lygio padidėjimas dėl išaugsiančio transporto srauto.

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 Lentelė 23. Poveikio ypatybių įvertinimas pateiktas
Lentelė 24.
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Lentelė 23. Ūkinių veiklų galimas poveikis visuomenės grupėms.
Veiklos rūšys ar
priemonės,
taršos šaltiniai

Visuomenės grupės
1
1. Veiklos poveikio zonoje esančios
visuomenės grupės
2. Darbuotojai

Poveikis:
teigiamas (+)
neigiamas (-)

Grupės dydis
(asm. skaičius)

2

3

4

Biodujų jėgainė

0

0

Biodujų jėgainė

5

0

Komentarai ir pastabos
5
Vertinimu nustatyta, kad į įmonės veiklos poveikio zoną
(galimi taršos viršijimai) visuomenės grupės nepatenka.
Bus atliktas PŪV darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas.
Nelaimingų atsitikimų tikimybė nežymi, nes darbuotojai bus
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 24. Poveikių ypatybių įvertinimas.

Veiksnio sukeltas
poveikis

1

Veikiamų asmenų skaičius
Iki 500
žm.
2

501–
1000
žm.
3

Daugiau
kaip1001
žm.
4

Poveikio ypatybės
Aiškumas (tikimybė), įrodymų
stiprumas

Trukmė

Aiškus*

Galimas
**

Tikėtinas
***

Trumpas
(iki 1m.)

5

6

7

8

Vidutinio
ilgumo
(1–3 m.)
9

Ilgas
(daugiau
kaip 3 m.)
10

1. Aplinkos oro tarša

+

+

+

2. Triukšmo sukeltas
psichologinis
diskomfortas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Profesinė rizika:
3.1. Cheminių veiksnių
poveikis
3.2. Fizikinių veiksnių
poveikis
3.3. Fizinių veiksnių
poveikis
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Pastabos ir
komentarai

11
Prognozuojama aplinkos oro
tarša artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje nesieks ir neviršys
reglamentuojamų ribinių verčių.
Prognostiniais skaičiavimais
nustatyta, kad triukšmas
gyvenamojoje aplinkoje ir už
siūlomų SAZ ribų neviršys
reglamentuojamų normų.

Šie poveikiai vertinami darbo
vietų ir profesinės rizikos
vertinimo metu
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Veiksnio sukeltas
poveikis

1
3.4. Ergonominių
veiksnių poveikis
3.5. Psichosocialinių
veiksnių poveikis

Veikiamų asmenų skaičius
Iki 500
žm.
2

501–
1000
žm.
3

Daugiau
kaip1001
žm.
4

Poveikio ypatybės
Aiškumas (tikimybė), įrodymų
stiprumas

Trukmė

Aiškus*

Galimas
**

Tikėtinas
***

Trumpas
(iki 1m.)

5

6

7

8

Vidutinio
ilgumo
(1–3 m.)
9

Ilgas
(daugiau
kaip 3 m.)
10

+

+

+

+

+

+

Pastabos ir
komentarai

11

*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 ūkinė veikla gali turėti įtakos cheminės taršos, kvapų ir akustinio triukšmo
lygio padidėjimui. Apibendrinant šių veiksnių skaičiavimo duomenis daroma išvada, kad PŪV
cheminė tarša, kvapai bei keliamas triukšmas ties siūlomos SAZ ribomis neviršys nustatytų ribinių
verčių. Todėl galima teigti, kad planuojama ūkinė veikla 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 Lentelė 25.
Lentelė 25. Dozės ir atsako įvertinimas.
Teršalo pavadinimas
1
CO 8 val. slenkančio vidurkio
NO2 metinė
NO2 1 val. 99,8 procentilio
Kvapų pusės valandos 98-as
procentilis
Kvapų pusės valandos 98-as
procentilis preliminari SAZ riba
KD10 metinė
KD10 24 val. 90,4 procentilio
KD2,5 metinė
SO₂ 24 valandų 99,2-as procentilis
SO₂ 1 valandos 99,7-as procentilis
LOJ 0,5 val. 98,5 procentilio
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Apskaičiuota didžiausia
koncentracija aplinkos ore
be fono
su fonu
2
3
0,2438 mg/m³
0,4338 mg/m³
4,663 μg/m³
9,518 μg/m³
91,29 μg/m³
96,15 μg/m³
8,545 OUE/m³
5,24 OUE/m³
(36 taškas)
0,004 μg/m³
0,006 μg/m³
0,003 μg/m³
0,05524 μg/m³
0,1536 μg/m³
40,52 μg/m³

-**

8 OUE/m³

Atsako įvertinimas
(poveikio sveikatai
prognozė)
5
Poveikio nėra
Poveikio nėra
Poveikio nėra
Poveikis ties taršos
šaltiniais

-**

8 OUE/m³

Poveikio nėra

9,404 μg/m³
9,406 μg/m³
7,303 μg/m³
2,421 μg/m³
2,426 μg/m³
-**

40 μg/m³
50 μg/m³
25 μg/m³
125 μg/m³
350 μg/m³
nenustatyta*

Poveikio nėra
Poveikio nėra
Poveikio nėra
Poveikio nėra
Poveikio nėra
Poveikio nėra

Ribinė vertė
4
10 mg/m³
40 μg/m³
200 μg/m³
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Teršalo pavadinimas
1
LOJ 24 valandų 100-asis
procentilis

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija aplinkos ore
be fono
su fonu
2
3
14,54 μg/m³

-**

Ldienos – 41,1
dBA
Triukšmas (išskyrus transporto
Lvakaro – 41,1
sukeliamą triukšmą) (ties SAZ
-**
dBA
riba)
Lnakties – 41,1
dBA
Ldienos – 58,0
dBA
Triukšmas (aplinkoje, veikiamoje
Lvakaro ir Lnakties
transporto sukeliamo triukšmo)
-**
– nevertinta, nes
(ties SAZ riba)
dirba tik dienos
metus
* Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos sąjungos kriterijus ir
ribinės vertės.
** Nėra foninės taršos duomenų.

4

Atsako įvertinimas
(poveikio sveikatai
prognozė)
5

nenustatyta*

Poveikio nėra

Ldienos – 55 dBA
Lvakaro – 50 dBA
Lnakties – 45 dBA

Poveikio nėra

Ldienos – 65 dBA
Lvakaro – 60 dBA
Lnakties – 55 dBA

Poveikio nėra

Ribinė vertė

pagal nacionalinius kriterijus nenustatytos

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. PŪV metu išsiskiriančių kvapų didžiausios
koncentracijos bus pasiekiamos ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais PŪV teritorijoje ir gali
siekti iki 8,545 OUE/m3 (1,07 RV), tačiau ties siūloma SAZ riba sumažėja ir siekia iki 5,24 OUE/m3
(0,655 RV). Triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai parodė, kad triukšmo lygis už vertinamos
teritorijos 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
epidemiologiškai 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.
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
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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
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.
PŪV metu planuojama įrengti biodujų jėgainę, kurioje butų deginamos bioreaktoriuose pagamintos
biodujos bei gaminama elektros ir šiluminė energija (800 kW elektros ir 800 kW šiluminis
galingumas). Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių
reikalavimais, patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V586 (33.1 punktu), PŪV SAZ dydis yra nustatomas pagal taršos skaičiavimus atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą.
Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, biodujų jėgainėms SAZ
nereglamentuojamas.
Vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (žr.
2 priede), žemės sklypui (unikalus Nr. 4780-0008-0012), kurio 2 ha dalį nuomojamasi UAB
„Biometana“ PŪV vykdyti, yra nustatyta (įregistruota) specialioji naudojimo sąlyga: Pastatų,
kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų,
sanitarinės apsaugos zonos. Ši sanitarinė apsaugos zona buvo nustatyta Skaistgirio ŽŪB, atlikus
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras veiklai „Skaistgirio žemės ūkio bendrovės
karvidžių komplekso modernizavimas ir plėtra“ (2014-2015 m.), t.y. buvo parengti ir su Šiaulių
visuomenės sveikatos centru suderinti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai.
Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 18 d. Sprendimu dėl planuojamos ūkinės
veiklos galimybių Nr. S-2677(9.11.7-J) priėmė sprendimą, kad UAB „Biometana“ PŪV yra leistina
pasirinktoje vietoje (žr. 6 priede).
Atsižvelgiant tai, kad UAB „Biometana“ PŪV bus vykdoma sklypo dalyje, kurioje jau yra nustatyta
SAZ Skaistgirio ŽŪB vykdomai veiklai, ir abi šios įmonės išdėstytos kompleksiškai bei tarp jų nėra
kitokios paskirties objektų, tai vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 343 su visais
pakeitimais, 61 p.5, nustatoma bendra šių įmonių sanitarinė apsaugos zona, iš išorės gaubianti
atskirų įmonių sanitarines apsaugos zonas. Šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitoje, vertinant UAB „Biometana“ PŪV poveikį visuomenės sveikatai, yra vertinama ir
Skaistgirio ŽŪB keliama tarša, vadovaujantis Skaistgirio ŽŪB PVSV ataskaitoje (2014-2015 m.)
atliktu vertinimu.
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

5

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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ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu,
rekreacinės teritorijos, kiti objektai:

Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas 8 priede.
8.2.2.

sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų sklaidos
skaičiavimų vertinėmis, izolinijomis, taršos šaltinius

Siūlomas SAZ ribų planas pateiktas 8 priede. Į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų sklaidos
rezultatai pateikti 7 priede. Triukšmo sklaidos vertinimas pateiktas 10 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
Šiuo metu UAB „Biometana“ planuojama ūkinė veikla nėra vykdoma, todėl taršos matavimai
nebuvo atliekami. PŪV skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais vertinimas
atliktas skaičiavimo bei sklaidos vertinimo (matematinio modeliavimo) būdu. Detalesnė informacija
pateikta 5 skyriuje.
Vertinant Skaistgirio ŽŪB karvių fermos vykdomos veiklos poveikį, buvo naudojama minėtos
įmonės PVSV ataskaitoje (2014-2015 m.) pateikti duomenys. Detalesnė informacija pateikta 5
skyriuje. Pakartotiniai taršos matavimai nebuvo atlikti, darant prielaidą, kad esama tarša nesikeitė.
Naujai atsiradusių taršos šaltinių (karvidė ir skysto mėšlo rezervuaras) taršai įvertinti buvo
pritaikytas analogo principas, t.y. jų tarša prilyginta analogiškų (pagal dydį) esamų ir išmatuotų
taršos šaltinių skleidžiamai taršai.
Įvertinus vertintų veiklų pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybę teritorijoje ir už jos
ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas, kurios sutampų su jau nustatytomis SAZ ribomis. Siūlomas SAZ
ribų planas pateiktas 8 priede. Siūlomos SAZ plotas – 21 ha.

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.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir viešinimo procedūros atliktos 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
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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 ir kvapų 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, kvapai ir oro tarša) buvo įvertinti naudojantis
matematinio modeliavimo programomis.
Pasirinkti triukšmo sklaidos, kvapų 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.

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)
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Planuojamos ūkinės veiklos įrengimo sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimus.


Remiantis triukšmo vertinimo rezultatais (atlikus triukšmo sklaidos modeliavimą),
triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršijami. Techninio projektavimo metu bus parenkami
įrenginiai, kurių skleidžiamo triukšmo lygiai neviršija 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 bus tvarkomos teisės aktų (Nuotekų
tvarkymo reglamento bei Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento) nustatyta tvarka.
Susidariusios buitinės nuotekos bus surenkamos požeminiame rezervuare ir periodiškai
išvežamos į UAB „Joniškio vandenys“ nuotekų valymo įrenginius. Paviršinės (lietaus)
nuotekos bus išleidžiamos į gamtinę aplinką (drenažinius griovius aplink teritoriją), o nuo
galimai teršiamų plotų – bus surenkamos ir panaudojamos technologiniame procese
(substrato paruošimui). Technologinių nuotekų nesusidarys.



Remiantis keliamos oro taršos ir kvapų vertinimo rezultatais (atlikus oro ir kvapų taršos
sklaidos modeliavimą), aplinkos oro užterštumo ir kvapų didžiausios pažemio
koncentracijos neviršija nustatytų ribinių verčių už siūlomų SAZ ribų. Žaliavų aikštelėje
(A4) ir atidirbusio substrato aikštelėje (A3) laikomos medžiagos bus uždengiamos
nelaidžia danga, tokiu būdu sumažinant kvapų sklaidą į aplinką.



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

Įvertinus PŪV pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybę UAB „Biometana“ ir
Skaistgirio ŽŪB įmonių teritorijoje ir už jos ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas, kurios sutaptų su jau
nustatytomis SAZ ribomis. Siūlomos SAZ brėžinys pateiktas 8 priede. Siūlomos SAZ dydis – apie
21 ha.

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 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 jau nustatytomis SAZ ribomis. Siūlomos SAZ brėžinys pateiktas 8
priede. Siūlomos SAZ dydis – apie 21 ha.

12.Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos,
emisijų kontrolės ir pan.
PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Vadovaujantis
keliamos taršos sklaidos rezultatais nustatyta:

UAB „Ekokonsultacijos“

74

PVSV ataskaita



stacionarių ir mobilių oro taršos šaltinių teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė
parodė, kad, esant ir nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, vertinant aplinkos orui
nepalankiausius veiklos scenarijus, visų teršalų koncentracijos aplinkinėse teritorijose su
esamomis foninėmis koncentracijomis (ir be fono) neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių
sveikatos apsaugai. Didžiausios teršalų koncentracijos susidaro šalia PŪV oro taršos šaltinių
(PŪV teritorijoje).



Įvertinus kvapo koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatus, galime teigti, kad PŪV
kvapų sukeliamo reikšmingo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys.
Kvapų pusės valandos 98-o procentilio didžiausia koncentracija ties PŪV triukšmo šaltiniais
8,545 OUE/m³ be foninės taršos sudaro 1,07 ribinės vertės. Didžiausia pasiekiama pusės
valandos 98-o procentilio kvapų pažemio koncentracija ties siūloma SAZ riba – 5,24
OUE/m³ (0,655 RV). Artimoje gyvenamojoje aplinkoje didžiausia kvapų koncentracija –
1,48 (0,185 RV) adresu Aušros g. 29, Skaistgirys.



Vertinant apskaičiuotus prognozuojamus PŪV triukšmo rodiklius, nustatyta, kad triukšmo
lygis ties planuojamo sklypo 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 (tiek veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, tiek išskyrus transporto
sukeliamą triukšmą).

Todėl PŪV veikla už siūlomos SAZ ribų reikšmingos neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei bei
visuomenės sveikatai neturės.
Vykdant PŪV siūloma:
1. Nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento bei Paviršinių
nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas.
2. Turės būti vykdoma aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija
pagal LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas taisykles.
3. Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka įmonė prieš pradedant vykdyti veiklą turės gauti
iš Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.
4. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546, kriterijais, turės
būti vykdomas monitoringas.
5. Turi būti atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas.
6. Sklype pradėjus vykdyti veiklą, pagal poreikį bus papildomai atlikti triukšmo lygio
matavimai tiek sklypo teritorijoje, tiek už jos ribų.

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 14 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ bei Joniškio
rajono laikraštyje „Sidabrė“. Taip pat informacija paskelbta Joniškio r. savivaldybės administracijos
Skaistgirio seniūnijos skelbimų lentoje. Seniūnijos patalpose Ataskaita buvo eksponuojama iki
viešo visuomenės susirinkimo, t. y. iki kovo 4 d. Su Ataskaita taip pat buvo galima susipažinti UAB
„Ekokonsultacijos“ buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6 – 5, Vilnius. Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas 2019 m. vasario 15 d.
UAB „Ekokonsultacijos“
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raštu buvo informuotas apie parengtą Ataskaitą ir viešą Ataskaitos viešinimą. Dokumentų kopijos
pateiktos 12 priede.
Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 7.3 punkte nurodyta informaciją apie parengtą Ataskaitą, jos
eksponavimą ir viešą visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą paskelbti ir Ataskaitos
rengėjo interneto svetainėse, jeigu tokių turi, informacija apie parengtą Ataskaitą internete
skelbiama
Ataskaitos
rengėjo
UAB
„Ekokonsultacijos“
interneto
svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo š. m. vasario 18 d. iki kovo 1 d.
Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo vieta ir data buvo suderinta su
Skaistgirio seniūnijos seniūne. Derinimo rašto kopija pateikta 12 priede.
2019 m. kovo 4 d. 17:15 val., t. y. po 10 darbo dienų nuo Ataskaitos eksponavimo pradžios,
Skaistgirio seniūnijos salėje, adresu Aušros g. 13, Skaistgirio mstl., Joniškio r. įvyko viešas
Ataskaitos pristatymo susirinkimas. Iki susirinkimo pradžios nebuvo gauta iš visuomenės
pasiūlymų nei raštu, nei žodžiu. Pristatymo metu buvo apžvelgta esama ir planuojama ūkinė veikla,
teritorija su gretimybėmis, esami ir planuojami pastatai bei statiniai, pristatytas biodujų jėgainės
technologinis procesas. Buvo apžvelgti su įmonės veikla susiję galimi rizikos veiksniai bei pristatyti
šių rizikos veiksnių vertinimo ir skaičiavimo rezultatai. Taip pat apžvelgtos priemonės galimam
neigiamam poveikiui mažinti, siūlomos planavimo alternatyvos. Susirinkimo dalyviai buvo
informuoti apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, susipažinimo su protokolu
tvarką bei terminus ir kad per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita jie
turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos. Susitikimo su visuomene
protokolas, dalyvių sąrašas ir pranešimo kopija pateikti 13 priede.
Pasiūlymų ar pastabų Ataskaitai nebuvo gauta nei iki viešo susirinkimo, nei po jo.
Vadovaujantis Aprašo 27 p., Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Šiaulių departamentui pateikta nagrinėti Ataskaita su priedais paskelbta UAB
„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/.
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Įvadas
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas dviem variantais:
1 variantas – vertinta tik įmonių (UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB) sudaroma oro tarša;
2 variantas – vertinta įmonių (UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB) oro tarša kartu su foniniu
aplinkos oro užterštumu.
Aplinkos oro teršalų išsisklaidymo skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė
įranga.
Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2
(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija).
ADMS 4.2 modeliavimo sistema įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį
aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“
2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV-200).
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-Obuchov 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 sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą,
geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.
Meteorologiniai ir reljefo duomenys naudoti skaičiavimams
Skaičiavimuose naudoti 2013-2017 m. meteorologiniai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie aplinkos ministerijos Šiaulių meteorologijos stoties duomenys. Dokumentas, patvirtinantis
duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos,
pateiktas 1 priede. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo
vertės. Naudota žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 0,1 m. Aplinkos oro teršalų sklaida apskaičiuota
1,7 m aukštyje.

4 iš 37

1 pav. Vėjų rožė sudaryta naudojant 2013-2017 m. meteorologinius Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos prie aplinkos ministerijos Šiauliai meteorologinės stoties duomenis.
Vertinti oro taršos šaltiniai ir teršalai
Sklaidos modeliavime vertinami taršos šaltiniai: kogeneratoriaus kaminas (001), bioreaktoriai
(601–603), žaliavų aikštelė (604), atidirbusio substrato aikštelė (605), atidirbusio substrato
rezervuarai (606, 607), dozatorius-smulkintuvas (608), transporto priemonės priekaba (609),
atidirbusio substrato buferinis rezervuarai (610), transportas (0T1); Skaistgirio ŽŪB taršos šaltiniai:
karvidės (s601, s602, s604–s606, s611), veršidė (s603), siloso tranšėja (s608), mėšlidė (s607), skysto
mėšlo rezervuaras (s609), skysto mėšlo rezervuaras (s610). Pateiktoje ataskaitoje modeliuojami
aplinkos oro teršalai: anglies monoksidas, azoto dioksidas, kietosios dalelės KD10, kietosios dalelės
KD2,5, kvapai, lakieji organiniai junginiai, sieros dioksidas. Modelio įvesties duomenys ir taršos
šaltinių veikimo laiko profilis pateikiami ataskaitos 3 priede.
Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos
10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601)
II skyriaus 8 punktą sklaidos skaičiavimo modelyje kietųjų dalelių emisijos perskaičiavimui į KD10
buvo naudotas koeficientas 0,7, o kietųjų dalelių KD10 perskaičiavimui į KD2,5 – 0,5.

5 iš 37

Teritorijos, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas, koordinatės
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 x koordinatės
461237-465237; y koordinatės 6239461-6243461. Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos
101 taške horizontalios ašies kryptimi ir 101 taške vertikalios ašies kryptimi (erdvinė modelio
skiriamoji apie 40 m).
Foninis aplinkos oro užterštumas
Foninis aplinkos oro užterštumas įvertintas pagal 2019-01-21 Aplinkos apsaugos agentūros
raštą Nr. (30.3)-A4-442 pateiktą 2 priede. Naudotos 2017 m. Šiaulių regiono santykinai švarių
Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės pateiktos
lentelėje:
KD10, μg/m3
9,4

KD2,5, μg/m3
7,3

NO2, μg/m3
4,8

NOx, μg/m3
6,8

SO2, μg/m3
2,1

CO, mg/m3
0,19

O3, μg/m3
46,5

4 priede pateikti aplinkinių įmonių oro taršos šaltinių duomenys naudoti įvertinti aplinkos oro
užterštumui.
Oro taršos vertinimo metodikos pasirinkimas
Teršalų pažemio koncentracijos buvo vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo 2008 m. liepos 10 d. Nr. AV-112 „Dėl foninio
aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; Žin., 2012, 13-601; TAR, 2014-05-12, Nr.
5315; TAR, 2014-10-30, Nr. 15181; TAR, 2016-08-02, Nr. 21203).
Ataskaitoje vertinamos teršalų koncentracijos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglies monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-asis procentilis
Azoto dioksido 1 valandos 99,8-as procentilis
Azoto dioksido metų vidurkis
Kietųjų dalelių KD10 24 valandų 90,4-as procentilis
Kietųjų dalelių KD10 metų vidurkis
Kietųjų dalelių KD2,5 metų vidurkis
Kvapų pusės valandos 98-as procentilis
Lakiųjų organinių junginių 24 valandų 100-asis procentilis
Lakiųjų organinių junginių pusės valandos 100-asis procentilis
Sieros dioksido 1 valandos 99,7-as procentilis
Sieros dioksido 24 valandų 99,2-as procentilis
6 iš 37

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų
pažemio koncentracijos vertinant tik įmonės sudaromą oro taršą (I variantas)
Anglies monoksidas (CO)

2 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Anglies monoksido 8 valandų
slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³).
Didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio CO pažemio koncentracija
aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonių: 0,2438 mg/m³ (0,0244 RV, kai RV = 10 mg/m³). Ši
maksimali koncentracija pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

7 iš 37

Azoto dioksidas (NO₂)

3 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido metų vidutinė
koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonių: 4,663 µg/m³ (0,117 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties
preliminaria SAZ riba šiaurės rytų kryptimi.

8 iš 37

4 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido 1 valandos 99,8-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių: 91,29 µg/m³ (0,456 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

9 iš 37

Kietosios dalelės KD10 (KD₁₀)

5 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonių: 0,004 µg/m³ (0,0001 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties
UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

10 iš 37

6 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 24 valandų
90,4-o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių: 0,006 µg/m³ (0,0001 RV, kai RV = 50 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

11 iš 37

Kietosios dalelės KD2,5 (KD₂,₅)

7 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD2,5 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₂,₅ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonių: 0,003 µg/m³ (0,0001 RV, kai RV = 25 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties
UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

12 iš 37

Kvapai

8 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (2 km spindulys). Kvapų pusės
valandos 98-o procentilio koncentracija (OUE/m³).

13 iš 37

9 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis su preliminarios SAZ ribos taškais,
kuriuose vertinta kvapų koncentracija. Kontūrai – kvapų pusės valandos 98-o procentilio
koncentracija (OUE/m³).

– preliminarios SAZ ribos taškai, kuriuose vertinta kvapų koncentracija,
– preliminari SAZ riba.

Didžiausia pusės valandos 98-o procentilio kvapų pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonių: 8,545 OUE/m³ (1,07 RV, kai RV = 8 OUE/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama UAB „Biometana“ teritorijoje. Didžiausia pusės valandos 98-o procentilio
kvapų pažemio koncentracija ties preliminaria SAZ riba – 5,24 OUE/m³ (0,655 RV) ties 36 tašku.
Nr.

Koordinatės

Kvapai,
OUE/m3

1

462909; 6241544

1,53

Ribinės
vertės
dalimis
0,191

Taškas

Koordinatės

Kvapai,
OUE/m3

48

463469; 6241307

2,15

Ribinės
vertės
dalimis
0,269

2

462923; 6241558

1,55

0,194

49

463456; 6241292

2,06

0,258

3

462938; 6241572

1,55

0,194

50

463443; 6241277

1,95

0,244

4

462952; 6241586

1,51

0,189

51

463430; 6241261

1,88

0,235

5

462966; 6241600

1,54

0,193

52

463417; 6241246

1,83

0,229

14 iš 37

Nr.

Koordinatės

Kvapai,
OUE/m3

6

462981; 6241614

1,59

Ribinės
vertės
dalimis
0,199

Taškas

Koordinatės

Kvapai,
OUE/m3

53

463404; 6241231

1,74

Ribinės
vertės
dalimis
0,218

7

462995; 6241628

1,64

0,205

54

463391; 6241216

1,65

0,206

8

463009; 6241642

1,73

0,216

55

463378; 6241200

1,49

0,186

9

463024; 6241656

1,82

0,228

56

463365; 6241185

1,42

0,178

10

463039; 6241669

1,86

0,233

57

463351; 6241172

1,36

0,170

11

463055; 6241680

1,82

0,228

58

463331; 6241169

1,39

0,174

12

463074; 6241684

1,8

0,225

59

463318; 6241184

1,46

0,183

13

463093; 6241687

1,82

0,228

60

463306; 6241199

1,52

0,190

14

463110; 6241698

1,83

0,229

61

463294; 6241215

1,56

0,195

15

463127; 6241708

1,82

0,228

62

463281; 6241231

1,58

0,198

16

463144; 6241719

1,84

0,230

63

463267; 6241227

1,48

0,185

17

463161; 6241730

1,91

0,239

64

463251; 6241215

1,38

0,173

18

463177; 6241741

1,98

0,248

65

463235; 6241205

1,32

0,165

19

463193; 6241730

2,04

0,255

66

463215; 6241203

1,25

0,156

20

463208; 6241717

2,08

0,260

67

463197; 6241196

1,21

0,151

21

463223; 6241704

2,11

0,264

68

463181; 6241184

1,18

0,148

22

463238; 6241691

2,15

0,269

69

463167; 6241190

1,19

0,149

23

463253; 6241678

2,24

0,280

70

463154; 6241205

1,2

0,150

24

463269; 6241665

2,35

0,294

71

463140; 6241220

1,22

0,153

25

463284; 6241652

2,44

0,305

72

463126; 6241234

1,26

0,158

26

463299; 6241639

2,42

0,303

73

463112; 6241248

1,31

0,164

27

463313; 6241625

2,44

0,305

74

463098; 6241262

1,35

0,169

28

463326; 6241610

2,57

0,321

75

463084; 6241276

1,44

0,180

29

463339; 6241595

2,72

0,340

76

463070; 6241291

1,66

0,208

30

463352; 6241579

2,84

0,355

77

463056; 6241305

1,88

0,235

31

463365; 6241564

2,89

0,361

78

463042; 6241319

2,18

0,273

32

463378; 6241549

3,04

0,380

79

463028; 6241333

2,14

0,268

33

463391; 6241534

3,42

0,428

80

463014; 6241347

1,99

0,249

34

463405; 6241519

4,51

0,564

81

463000; 6241348

1,83

0,229

35

463418; 6241504

5,21

0,651

82

462987; 6241359

1,7

0,213

36

463431; 6241489

5,24

0,655

83

462993; 6241373

1,65

0,206

37

463444; 6241474

4,85

0,606

84

462981; 6241388

1,56

0,195

38

463457; 6241459

3,97

0,496

85

462967; 6241402

1,53

0,191

39

463470; 6241444

3,58

0,448

86

462977; 6241416

1,54

0,193

40

463483; 6241428

3,4

0,425

87

462992; 6241430

1,63

0,204

41

463496; 6241413

3,2

0,400

88

462991; 6241445

1,67

0,209

42

463510; 6241398

3,2

0,400

89

462989; 6241459

1,75

0,219

43

463523; 6241383

3,11

0,389

90

462976; 6241474

1,74

0,218

44

463520; 6241368

3,11

0,389

91

462963; 6241489

1,68

0,210

45

463507; 6241353

2,94

0,368

92

462949; 6241504

1,63

0,204

46

463494; 6241338

2,63

0,329

93

462935; 6241518

1,56

0,195

47

463482; 6241322

2,33

0,291

94

462921; 6241532

1,53

0,191

15 iš 37

Kvapai artimoje gyvenamojoje aplinkoje
Adresas

Koordinatės

N1

Taučiūnų k. 4

463177; 6241132

Kvapai
1,08

N2

Taučiūnų k. 1

462961; 6241276

1,5

N3

Aušros g. 29, Skaistgirys

462932; 6241632

1,48

10 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis (kraštinė 900 metrų). Kvapų pusės
valandos 98-o procentilio koncentracija (OUE/m³). Geltoni taškai ( ) žymi artimiausią gyvenamąją
aplinką.

– preliminari SAZ riba.

Artimoje gyvenamojoje aplinkoje didžiausia kvapų koncentracija pasiekiama ties N3
(Aušros g. 29, Skaistgirys) – 1,48 (0,185 RV).

16 iš 37

Lakieji organiniai junginiai (LOJ)

11 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Lakiųjų organinių junginių pusės
valandos 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia pusės valandos 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse
teritorijose, sudaroma įmonių: 40,52 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties UAB
„Biometana“ taršos šaltiniais.

17 iš 37

12 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Lakiųjų organinių junginių 24
valandų 100-ojo procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 100-ojo procentilio LOJ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių: 14,54 µg/m³. Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos
šaltiniais.

18 iš 37

Sieros dioksidas (SO₂)

13 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 24 valandų 99,2o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 99,2-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių: 0,05524 µg/m³ (0,0004 RV, kai RV = 125 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

19 iš 37

14 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 1 valandos 99,7-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,7-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių: 0,1536 µg/m³ (0,0004 RV, kai RV = 350 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

20 iš 37

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų
pažemio koncentracijos vertinant įmonės oro taršą kartu su foniniu aplinkos oro
užterštumu (II variantas)
Anglies monoksidas (CO)

15 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Anglies monoksido 8 valandų
slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio koncentracija (mg/m³).
Didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio CO pažemio koncentracija
aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonių ir foninės taršos: 0,4338 mg/m³ (0,0434 RV, kai RV =
10 mg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

21 iš 37

Azoto dioksidas (NO₂)

16 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido metų vidutinė
koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma įmonių
ir foninės taršos: 9,518 µg/m³ (0,238 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija pasiekiama
ties preliminaria SAZ riba šiaurės rytų kryptimi.

22 iš 37

17 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Azoto dioksido 1 valandos 99,8-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,8-o procentilio NO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių ir foninės taršos: 96,15 µg/m³ (0,481 RV, kai RV = 200 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

23 iš 37

Kietosios dalelės KD10 (KD₁₀)

18 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonių ir foninės taršos: 9,404 µg/m³ (0,235 RV, kai RV = 40 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

24 iš 37

19 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD10 24 valandų
90,4-o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 90,4-o procentilio KD₁₀ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių ir foninės taršos: 9,406 µg/m³ (0,188 RV, kai RV = 50 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.

25 iš 37

Kietosios dalelės KD2,5 (KD₂,₅)

20 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Kietųjų dalelių KD2,5 metų
vidutinė koncentracija (µg/m³).
Didžiausia metų vidutinė KD₂,₅ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose, sudaroma
įmonių ir foninės taršos: 7,303 µg/m³ (0,292 RV, kai RV = 25 µg/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama ties UAB „Biometana“ taršos šaltiniais.
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Sieros dioksidas (SO₂)

21 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 24 valandų 99,2o procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 24 valandų 99,2-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių ir foninės taršos: 2,421 µg/m³ (0,0194 RV, kai RV = 125 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama 1724 m atstumu vakarų kryptimi nuo UAB „Biometana“ taršos šaltinių.
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22 pav. Sumodeliuotų pažemio koncentracijų sklaidos žemėlapis. Sieros dioksido 1 valandos 99,7-o
procentilio koncentracija (µg/m³).
Didžiausia 1 valandos 99,7-o procentilio SO₂ pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,
sudaroma įmonių ir foninės taršos: 2,426 µg/m³ (0,007 RV, kai RV = 350 µg/m³). Ši maksimali
koncentracija pasiekiama 1724 m atstumu vakarų kryptimi nuo UAB „Biometana“ taršos šaltinių.
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Apibendrinimas
Žemiau pateikta lentelė apibendrina UAB „Biometana“ ūkinės veiklos metu išmetamų teršalų
sklaidos modeliavimo rezultatus pateiktus 2–22 paveiksluose.
Tik įmonės tarša (1 var.)
Teršalas ir skaičiuotinas
laikotarpis
CO 8 valandų slenkančio
vidurkio 100-asis
procentilis
NO₂ metų vidurkis
NO₂ 1 valandos 99,8-as
procentilis
Kvapų pusės valandos
98-as procentilis
Kvapų pusės valandos
98-as procentilis
preliminari SAZ riba
KD₁₀ metų vidurkis
KD₁₀ 24 valandų 90,4-as
procentilis
KD₂,₅ metų vidurkis
SO₂ 24 valandų 99,2-as
procentilis
SO₂ 1 valandos 99,7-as
procentilis
LOJ pusės valandos 100asis procentilis
LOJ 24 valandų 100-asis
procentilis

Ribinė vertė
[1], [2]

Kartu su foniniu užterštumu (2 var.)

Didžiausia
koncentracija

Koncentracija,
ribinės vertės
dalimis

Didžiausia
koncentracija

Koncentracija,
ribinės vertės
dalimis

10 mg/m³

0,2438 mg/m³

0,0244

0,4338 mg/m³

0,0434

40 µg/m³

4,663 µg/m³

0,117

9,518 µg/m³

0,238

200 µg/m³

91,29 µg/m³

0,456

96,15 µg/m³

0,481

8 OUE/m³

8,545 OUE/m³

1,07

-**

-

8 OUE/m³

5,24 OUE/m³
(36 taškas)

0,655

-**

-

40 µg/m³

0,004 µg/m³

0,0001

9,404 µg/m³

0,235

50 µg/m³

0,006 µg/m³

0,0001

9,406 µg/m³

0,188

25 µg/m³

0,003 µg/m³

0,0001

7,303 µg/m³

0,292

125 µg/m³

0,05524 µg/m³

0,0004

2,421 µg/m³

0,0194

350 µg/m³

0,1536 µg/m³

0,0004

2,426 µg/m³

0,007

nenustatyta*

40,52 µg/m³

-

-**

-

nenustatyta*

14,54 µg/m³

-

-**

-

* Lakiųjų organinių junginių mišiniams pagal Europos sąjungos kriterijus ir pagal nacionalinius kriterijus nenustatytos
ribinės vertės [1], [2].
** Nėra foninės taršos duomenų.

Anglies monoksido 8 valandų slenkančio vidurkio 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija
0,2438 mg/m³ be foninės taršos sudaro 0,0244 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,0434 ribinės vertės
(0,4338 mg/m³).
Azoto dioksido metų vidutinė didžiausia koncentracija 4,663 µg/m³ be foninės taršos sudaro
0,117 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,238 ribinės vertės (9,518 µg/m³). Azoto dioksido 1 valandos
99,8-o procentilio didžiausia koncentracija 91,29 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,456 ribinės vertės.
Su fonine tarša – 0,481 ribinės vertės (96,15 µg/m³).
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Kvapų pusės valandos 98-o procentilio didžiausia koncentracija 8,545 OUE/m³ be foninės
taršos sudaro 1,07 ribinės vertės. Didžiausia pasiekiama pusės valandos 98-o procentilio kvapų
pažemio koncentracija ties preliminaria SAZ riba – 5,24 OUE/m³ (0,655 RV, 36 taškas). Artimoje
gyvenamojoje aplinkoje didžiausia kvapų koncentracija – 1,48 (0,185 RV) adresu Aušros g. 29,
Skaistgirys.
Kietųjų dalelių KD10 metų vidutinė didžiausia koncentracija 0,004 µg/m³ be foninės taršos
sudaro 0,0001 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,235 ribinės vertės (9,404 µg/m³). Kietųjų dalelių
KD10 24 valandų 90,4-o procentilio didžiausia koncentracija 0,006 µg/m³ be foninės taršos sudaro
0,0001 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,188 ribinės vertės (9,406 µg/m³).
Kietųjų dalelių KD2,5 metų vidutinė didžiausia koncentracija 0,003 µg/m³ be foninės taršos
sudaro 0,0001 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,292 ribinės vertės (7,303 µg/m³).
Sieros dioksido 24 valandų 99,2-o procentilio didžiausia koncentracija 0,05524 µg/m³ be
foninės taršos sudaro 0,0004 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,0194 ribinės vertės (2,421 µg/m³).
Sieros dioksido 1 valandos 99,7-o procentilio didžiausia koncentracija 0,1536 µg/m³ be foninės taršos
sudaro 0,0004 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,007 ribinės vertės (2,426 µg/m³).
Lakiųjų organinių junginių pusės valandos 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija be
foninės taršos – 40,52 µg/m³. Lakiųjų organinių junginių 24 valandų 100-ojo procentilio didžiausia
koncentracija be foninės taršos – 14,54 µg/m³.
Aplink UAB „Biometana“ ir Skaistgirio ŽŪB susidaranti oro tarša už preliminarios SAZ ribos
neviršija ribinių verčių nustatytų pagal Europos sąjungos ir nacionalinius kriterijus [1], [2].

Normatyviniai dokumentai
1. „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir
teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos
oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin. 2000, Nr. 100-3185; Žin. 2007, Nr. 67-2627; Žin. 2008,
Nr. 70-2688)
2. „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (Žin. 2001, Nr. 106-3827;
Žin. 2010, Nr. 2-87; Žin. 2010, Nr. 82-4364; TAR, 2014-03-13, Nr. 3015; TAR, 2015-04-07, Nr.
5317; TAR, 2016-02-05, Nr. 2397; TAR, 2017-07-12, Nr. 12015)
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1priedas. Meteorologinių duomenų įsigijimo raštas
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2 priedas. Raštas dėl foninės taršos. 2019-01-21 Nr. (30.3)-A4-442

32 iš 37

33 iš 37

3 priedas. Modelio įvesties duomenys. Įmonės tarša
Duomenų šaltinis
Taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetimai pagal užsakovo pateiktus duomenis.
Pastaba: sXXX taršos šaltiniai priklauso Skaistgirio ŽŪB. Modeliuojant atsižvelgta į taršos
šaltinių veikimo laiką.
Taškinių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Šaltinis

Aukštis, m

Koordinatės (X, Y)

001

9,5

463295, 6241460

Išmetimo angos
matmenys, m
0,25

Srauto greitis,
m/s
25,16

Temperatūra, °С
120

Ploto taršos šaltinių fiziniai duomenys
Šaltinis

Aukštis, m

601

14,5

602

14,5

603

14,5

604

3

605

3

606

8

607

8

608

3,8

609

2

Koordinatės (X, Y)
6241460, 463364; 6241458, 463370; 6241454, 463374;
6241448, 463376; 6241442, 463374; 6241437, 463370;
6241436, 463364; 6241437, 463358; 6241442, 463353;
6241448, 463352; 6241454, 463353; 6241458, 463358
6241481, 463343; 6241479, 463349; 6241475, 463353;
6241469, 463355; 6241463, 463353; 6241458, 463349;
6241457, 463343; 6241458, 463337; 6241463, 463332;
6241469, 463331; 6241475, 463332; 6241479, 463337
6241502, 463323; 6241500, 463329; 6241496, 463333;
6241490, 463335; 6241484, 463333; 6241479, 463329;
6241478, 463323; 6241479, 463317; 6241484, 463312;
6241490, 463311; 6241496, 463312; 6241500, 463317
463286, 6241428; 463301, 6241442; 463324, 6241419;
463309, 6241404
463309, 6241404; 463324, 6241419; 463334, 6241409;
463319, 6241394
6241495, 463258; 6241492, 463266; 6241487, 463271;
6241479, 463274; 6241471, 463271; 6241465, 463266;
6241463, 463258; 6241465, 463250; 6241471, 463244;
6241479, 463242; 6241487, 463244; 6241492, 463250
6241523, 463286; 6241520, 463294; 6241515, 463299;
6241507, 463302; 6241499, 463299; 6241493, 463294;
6241491, 463286; 6241493, 463278; 6241499, 463272;
6241507, 463270; 6241515, 463272; 6241520, 463278
463336, 6241438; 463334, 6241440; 463337, 6241442;
463338, 6241440
6241440, 463338; 6241440, 463332; 6241437, 463332;
6241437, 463338

Srauto
greitis, m/s

Temperatūra, °С

1

aplinkos

1

aplinkos

1

aplinkos

1

aplinkos

1

aplinkos

1

aplinkos

1

aplinkos

1

aplinkos

1

aplinkos
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Šaltinis

Aukštis, m

610

4

s608

3,5

s607

2,5

s609

4

s610

4

0T1

1

Koordinatės (X, Y)

Srauto
greitis, m/s

Temperatūra, °С

1

aplinkos

4

aplinkos

4

aplinkos

4

aplinkos

4

aplinkos

1

aplinkos

6241454, 463364; 6241453, 463367; 6241451, 463369;
6241448, 463370; 6241445, 463369; 6241442, 463367;
6241442, 463364; 6241442, 463361; 6241445, 463358;
6241448, 463358; 6241451, 463358; 6241453, 463361
463063, 6241343; 463086, 6241366; 463097, 6241354;
463074, 6241332
463182, 6241457; 463196, 6241472; 463266, 6241397;
463249, 6241384
6241526, 463221; 6241523, 463230; 6241517, 463236;
6241508, 463239; 6241498, 463236; 6241492, 463230;
6241489, 463221; 6241492, 463211; 6241498, 463205;
6241508, 463202; 6241517, 463205; 6241523, 463211
6241561, 463261; 6241558, 463271; 6241551, 463278;
6241541, 463281; 6241531, 463278; 6241523, 463271;
6241521, 463261; 6241523, 463251; 6241531, 463243;
6241541, 463241; 6241551, 463243; 6241558, 463251
463003, 6241364; 463010, 6241554; 463147, 6241675;
463273, 6241614; 463329, 6241551; 463355, 6241421;
463148, 6241227

Linijinių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Šaltinis
s601
s602
s603
s604
s605
s606
s611

Aukštis, m
10
10
7
7
7
7
10

Koordinatės (X, Y)
463105, 6241610; 463180, 6241532
463050, 6241555; 463125, 6241478
463037, 6241474; 463074, 6241436
463107, 6241394; 463158, 6241443
463143, 6241357; 463189, 6241402
463179, 6241327; 463226, 6241373
463138, 6241641; 463210, 6241567

Srauto greitis, m/s
0,024
0,029
0,047
0,047
0,051
0,051
0,028

Temperatūra, °С
aplinkos
aplinkos
aplinkos
aplinkos
aplinkos
aplinkos
aplinkos

Šaltinių išmetami teršalai
Šaltinis
001
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
s601
s602
s603

Teršalo pavadinimas
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai

Vnt.
g/s
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m
g/s/m
g/s/m

Teršalo kiekis
3702
0,2800
0,2800
0,2800
8,500
1,700
1,700
1,700
8,500
8,500
1,700
19,27
23,28
20,27

35 iš 37

Šaltinis
s604
s605
s606
s608
s607
s609
s610
s611
001
001
001
0T1
0T1
0T1
001
0T1
0T1

Teršalo pavadinimas
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Kvapai
Anglies monoksidas
Sieros dioksidas
Azoto dioksidas
Anglies monoksidas
Kietosios dalelės KD2,5
Azoto dioksidas
Lakieji organiniai junginiai
Lakieji organiniai junginiai
Kietosios dalelės KD10

Vnt.
g/s/m
g/s/m
g/s/m
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m
g/s
g/s
g/s
g/s/m²
g/s/m²
g/s/m²
g/s
g/s/m²
g/s/m²

Teršalo kiekis
20,27
21,99
21,99
34,65
3,140
6,130
6,130
22,48
1,234
1,090e-3
0,6170
5,373e-8
3,644e-9
2,176e-7
0,1950
1,436e-8
5,205e-9

36 iš 37

4 priedas. Modelio įvesties duomenys. Aplinkinių įmonių tarša
Duomenų šaltinis
Oro taršos šaltinių fiziniai duomenys ir išmetimai pagal 2019-01-21 AAA raštą Nr. (30.3)-A4442. Modeliuojant atsižvelgta į taršos šaltinių veikimo laiką.
Taškinių taršos šaltinių fiziniai duomenys
Įmonė
Žagarės pieninė
Skaistgirio ŽŪB
Skaistgirio ŽŪB

Šaltinis

Aukštis,
m

Koordinatės (X, Y)

Išmetimo
angos
matmenys, m

Srauto greitis,
m/s

Temperatūra,
°С

001

20

461696, 6241931

0,63

3,42

144

001

7

461578, 6241950

0,3

3,1

126,3

Šaltinių išmetami teršalai
Įmonė
Žagarės pieninė Skaistgirio ŽŪB
Žagarės pieninė Skaistgirio ŽŪB
Žagarės pieninė Skaistgirio ŽŪB
Skaistgirio ŽŪB
Skaistgirio ŽŪB
Skaistgirio ŽŪB

Šaltinis
001
001
001
001
001
001

Teršalo pavadinimas
Anglies monoksidas
Sieros dioksidas
Azoto dioksidas
Anglies monoksidas
Sieros dioksidas
Azoto dioksidas

Vnt.
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

Teršalo kiekis
0,4637
0,05552
0,4106
3,150e-3
0,01722
0,02550
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PVSV ataskaita

8 priedas

Siūlomos SAZ ribų planas

UAB „Ekokonsultacijos“

Eksplikacija:
- Siūlomos SAZ ribos
(SAZ dydis ~21 ha)

5
2 3

4

6

1
21
20 19

18 17
16 14
15

7

10
12
13

11

9

8

Koordinatės
1. 6241543,5; 462909,4
2. 6241664,9; 463032,6
3. 6241684,2; 463061,9
4. 6241683,5; 463088,6
5. 6241742,2; 463179,1
6. 6241636,2; 463302,6
7. 6241376,8; 463527,6
8. 6241171,7; 463354,0
9. 6241168,6; 463329,8
10.6241236,1; 463276,6
11.6241204,6; 463239,5
12.6241201,5; 463204,7
13.6241179,8; 463174,9
14.6241354,7; 463006,8
15.6241346,5; 462998,5
16.6241363,4; 462983,5
17.6241373,7; 462994,2
18.6241405,1; 462964,7
19.6241435,4; 462997,1
20.6241443,6; 462989,6
21.6241450,9; 462997,4

