ŪKINĖS VEIKLOS – MEDIENOS DROŽLIŲ PLOKŠČIŲ IR KORPUSINIŲ BALDŲ
GAMYBOS ĮMONIŲ EKSPLOATACIJOS - POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
VERTINIMO ATASKAITA

Adresas:

Šiaulių apskritis, Akmenės r. sav., Naujosios
Akmenės kaimiškoji sen., Menčių kaimas

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ“

Dokumentų rengėjas:

UAB „PAJŪRIO PLANAI“

2019m.

2

TURINYS
I. BENDRIEJI DUOMENYS
1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
(UŽSAKOVĄ)
2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ
3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ
3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas
3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas
3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas
3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas
3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio
visuomenės sveikatai vertinimas
3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos
4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ
4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta
4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis, naudojimo būdas
4.3. vietovės infrastruktūra
4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas
5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ
VISUOMENĖS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO
KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS
5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas
5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai,
atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus
5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios
daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas
5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių
skleidžiamo triukšmo emisijos duomenys
5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių
produkciją ir pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo
duomenys
5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo
programinė įranga
5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys
5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką
darantys veiksniai
5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos
visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai
6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI,
APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI
7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ
7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai
7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė
7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė
7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos
duomenimis
7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei

4
4
4
5
5
6
7
15
15
15
16
16
21
23
24
28

30
47
49
50
58

58
59
60
60
61

62
62
64
68
68
68

3
8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA
TIKSLINIMO PAGRINDIMAS
8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymo nuostatomis
8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas,
Ataskaitoje pateikia:
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar
žemėlapį)
8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su
pažymėtomis teršalų sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos
šaltiniais
8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės
apsaugos zonos ribos
9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ
APRAŠYMAS
9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas
9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos
10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS
11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS
12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS
13. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS.
SANTRAUKA
PRIEDAI
1 PRIEDAS. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašas apie planuojamus žemės sklypus.
2 PRIEDAS. Kadastro žemėlapio išrašas
3 PRIEDAS. Statybos etapų sklypo planas
4 PRIEDAS. Aplinkos oro cheminės taršos sklaidos žemėlapiai
5 PRIEDAS. Kvapų sklaidos žemėlapis
6 PRIEDAS. Triukšmo sklaidos žemėlapiai
7 PRIEDAS. Patikslintos sanitarinės apsaugos zonos ribų planas
8 PRIEDAS. Aplinkos oro taršos fono duomenys
9 PRIEDAS. Meteorologiniai duomenys
10 PRIEDAS. Krautuvų techniniai parametrai
11 PRIEDAS. Technologinė schema su taršos šaltinių parametrais
12 PRIEDAS. Informacija visuomenei apie parengtą ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitą
13 PRIEDAS. Visuomenės supažindinimo protokolas dalyvių sąrašas
14 PRIEDAS. Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo kvalifikacijos
dokumentai

69
69
70
70
70

73
74
74
74
75
75
75
76
77
80
81
93
95
97
108
110
115
117
119
121
126
131
136
139

4

BENDRIEJI DUOMENYS
1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ):
JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ,
ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS
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Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda
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Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr.VSL-251, išdavimo
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Vainauskienė,
licencija Nr. VVL0578. Išduota 2017-09-12.
Kopija pateikta 14 priede.
Taršos modeliavimą atliko VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas
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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 – medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių
eksploatacija.
UAB „Vakarų medienos grupė“ vykdo medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statybą
Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje, valstybiniame žemės sklype (kadastro Nr. 3203/0010:65),
Menčių k., Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. UAB „Vakarų medienos grupė“, numato vystyti
medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploataciją. Drožlių plokščių
gamybos statinio statybai Akmenės rajono savivaldybės administracija 2018-11-02 išdavė statybą
leidžiančius dokumentus Nr.LSNS-62-181102-00030.
Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.119-4877), planuojama ūkinė veikla priskiriama apdirbamajai gamybai.
3.1.1 lentelė
Įšrašas iš ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
Sekcija Skyrius Grupė Klasė
Pavadinimas
C
APDIRBAMOJI GAMYBA
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus
16
baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba
Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir
16.2
pynimo medžiagų gamyba
16.21 Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
31
Baldų gamyba
31.09 Kitų baldų gamyba
52
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
52.1
Sandėliavimas ir saugojimas
52.10 Sandėliavimas ir saugojimas
Planuojant ūkinę veiklą buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas
ir Aplinkos apsaugos agentūra 2018-09-25 priėmė sprendimą Nr. (30.1)-A4-7776 dėl ūkinės veiklos
galimybių. Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, atsižvelgiant į ūkine
veikla sukeliamą fizinę taršą – triukšmą, buvo nustatyta sanitarinės apsaugos zona, apimanti
planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės sklypus.
Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo mažinimo
priemones ir sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl vykdomas sanitarinės apsaugos zonos
ribų tikslinimas, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo pagrindas – ūkinės veiklos vykdytojo suformuota užduotis – medienos produktų įmonių
sanitarinės apsaugos zonos dydį patikslinti pagal triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos
skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas tam, kad nustatyti, apibūdinti ir įvertinti
planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) - medienos produktų gamybos įmonių eksploatacijos galimą
poveikį visuomenės sveikatai, pašalinti arba sumažinti kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai
tinkamomis taršą mažinančiomis priemonėmis.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr.V-491 patvirtintais Poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais. (Žin., 2004, Nr.106-3947, TAR 2016-01-21, i. k. 201601346).
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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);
Ūkinės veiklos metu planuojama gaminti medienos drožlių plokštes (MDP), korpusinius baldus
bei vystyti logistikos infrastruktūrą. MDP plokščių gamybos apimtys – 600 tūkst. m3 plokščių per
metus, 1800 m3 plokščių per parą. Numatoma iš bendro gamybos kiekio gaminti 150 tūkst. m3
apdailintų (laminuotų) plokščių. Baldų gamybos apimtys iki 200 tūkst. m3 korpusinių baldų per
metus.
3.2.1 lentelė Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją
Pavadinimas (asortimentas)
Medžio drožlių plokštė (MDP)
Korpusiniai baldai

Mato vnt.
m3
m3

Didžiausias kiekis per metus
600 000
200 000

MDP gamybai naudojama pagrindinė žaliava – technologinės medienos rąstai. Naudojama
mediena pagal medienos rūšis – eglė, pušis, beržas, alksnis, drebulė. Rąstai smulkinami į medienos
drožles. MDP plokščių gamybai naudojama iki 10 % medienos pjuvenų, tiekiamų iš kitų tiekėjų.
MDP gamyboje medienos drožlių ir pjuvenų mišinio klijavimui yra naudojama klijuojanti
medžiaga – derva. Numatoma naudoti karbamido-formaldehido (UF), melamino-karbamidoformaldehido (MUF). Siekiant efektyviau išnaudoti liniją, į gali būti įvedamas proceso greitiklis
(PMDI). Greitiklio dėka sutrumpinamas presavimo procesas, nes sutrumpėja dervos sukietėjimo
laikas.
Dervos kietinimui naudojamas kietiklis – 98,5% amonio nitratas (NH4)NO3. Formaldehido
išsiskyrimo į aplinką sumažinimui naudojamas 95% techninis karbamidas (NH2)2CO. Pagamintų
plokščių atsparumo vandeniui padidinimui (brinkimo sumažinimui) naudojama parafino emulsija.
Ūkinės veiklos metu gaminant MDP numatoma sunaudoti iki 55 tūkst. t per metus
formaldehidinių dervų, amonio nitrato – 460 t per metus, karbamido – 550 t per metus, parafino
emulsijos – apie 500 t per metus.

3.2.2 lentelė

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
(mišinius), jų saugojimą

Žaliavos, cheminės
medžiagos ar preparato
(mišinio) pavadinimas
(išskyrus kurą, degalus,
tirpiklių turinčias
medžiagas ir mišinius)

Planuojam
as naudoti
kiekis per
metus

Karbamido
formaldehidinės dervos
(UF)
55 000 t
Melamino-karbamidoformaldehido (MUF) derva
Amonio nitratas

460 t

Karbamidas
Parafino emulsija

550 t
500 t

Cheminės medžiagos ar preparato (mišinio) klasifikavimas
ir ženklinimas1
Pavojingumo klasė ir kategorija

Pavojingumo frazė

Kadangi mišinio sudėtyje esančio formaldehido, kuris
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra klasifikuojamas
kaip pavojingas, koncentracija yra mažesnė už ribinę (0,2
%), todėl mišinys yra nepavojingas
Kadangi mišinio sudėtyje esančio formaldehido, kuris
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra klasifikuojamas
kaip pavojingas, koncentracija yra mažesnė už ribinę (0,2
%), todėl mišinys yra nepavojingas
Oksiduojančios kietos
H272; H319
medžiagos, akių dirginimas
Nepavojinga medžiaga
Nepavojinga medžiaga

Kiekis,
saugomas
vietoje, t

2000 t

50 t
50 t
50 t

Pastabos: 1 – pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies
keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008).
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– Dervos bus atvežamos geležinkelio cisternomis, tačiau esant poreikiui gali būti atvežamos ir autotransportu. PAV ataskaitoje
įvertintas galimas maksimalus autotransporto srautas, priimant, kad geležinkelio cisternomis bus atvežama 65 proc. dervų metinio
kiekio, o autotransportu – 35 proc. Veiklos metu bus siekiama didinti geležinkelio srautą ir mažinti autotransporto srautą.
Pavojingumo frazių reikšmė:
o
H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius,
o
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
2

3.2.3 lentelė Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus
Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir
Tirpiklių turinčios cheminės
Kiekis
ženklinimas1
medžiagos ar preparato
Sudėtis
per
pavadinimas
metus
kategorija
pavojaus nuoroda rizikos frazės
Tirpiklių turinčios cheminės medžiagos nebus naudojamos
Pastaba. 1 – pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą ir Pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką.

Vykdant medienos perdirbimą yra reikalinga šilumos energija, tiekiama iš vietinės katilinės.
Šilumos energija gaunama naudojant biokurą – medieną ir rezervinį kurą – gamtines dujas. Gamtinės
dujos kaip kuras taip pat naudojamos medienos drožloų džiovykloje. Duomenys apie energijos, kuro
ir degalų naudojimą pateikiami 3.2.4 lentelėje.
3.2.4 lentelė Kuro ir energijos vartojimas
Energetiniai ir technologiniai
ištekliai
a) elektros energija
b) šiluminė energija
c) gamtinės dujos
d) suskystintos dujos
e) mazutas
f) krosninis kuras
g) dyzelinas
h) akmens anglis
i) benzinas
j) biokuras:

medienos kuras

Matavimo vnt., t,
m3, kWh ir kt.
MWh
MWh
m3

t

Sunaudojamas
kiekis per metus
25.000
230
20.000.000

Elektros įvadas 35 kV
Energija savoms reikmėms

72.000

LR vidaus rinka

Išteklių gavimo šaltiniai

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir
įrenginių išdėstymo planas
Medžio drožlių plokščių (MDP) gamybos technologinis procesas
Medienos drožlių plokščių gamybos linijos paskirtis gaminti trijų sluoksnių medienos drožlių
plokštę (MDP) skirtą baldų gamybai, statyboms ir kt. Technologinis procesas vykdomas ContiRoll
nepertraukiamo veikimo presu. Gaminamos plokštės storio diapazonas 6,0–40,0 mm, tankis 500–780
kg/m3. Siekiant padidinti efektyvumą bei sumažinti energijos sunaudojimą, sandėlyje įvesta medienos
rotacija: atvežama mediena sendinama (sandėliuojama tam tikrą laiką) ir tik po to paduodama į
gamybą. Tokiu būdu sumažėja medžio drėgnumas, sunaudojama mažiau energetinių resursų ją
džiovinant, mažiau dervos. Visas gamybinis procesas, pradedant nuo smulkinimo ir baigiant sausos
drožlės padavimu į presavimą, vykdomas uždaruose transporteriuose ir įrengimuose, yra pilnai
kontroliuojamas automatinės kontrolės ir monitoringo sistemos pagalba.
Naudojama žaliava: apvali mediena, atraižos, gaubtinės, skiedra, pjuvenos ir kita mediena.
Medienos drožlių plokštė gaminama iš drožlės. Tam apvali mediena, atraižos ir gaubtinės pirmiausia
būgniniu smulkintuvu kapojamos į skiedrą. Atvežtinės pjuvenos ir skiedra (kadangi yra jau smulki
mediena) šią gamybos proceso dalį aplenkia. Nuo smulkintuvo išsiskiriančios kietosios dalelės
pneumosistema patenka į ciklono tipo valymo įrenginį, kuriame yra sulaikomos kietosios dalelės. Iš
ciklono atskirta stambioji frakcija patenka į skiedros frakciją. Susmulkinta skiedra kaupiama trijose
po 700 m3 talpos talpyklose.
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Toliau iš šios susmulkintos skiedros drožliavimo staklėmis gaminama drožlė penkiais
drožliavimo įrengimais. Nuo drožliavimo staklių išsiskiriančios kietosios dalelės patenka į oro
valymo įrenginį – cikloną.
Technologinio proceso metu drožlė (ir pjuvenos) transportuojama uždarais mechaniniais
transporteriais, tarp operacijų kaupiama uždaruose bunkeriuose.
Toliau drožlė (kartu su pjuvenomis) džiovinama būgninėje džiovykloje. Drožlė sumaišyta su
pjuvenomis džiovinama besisukančiame būgne, veikiama karštų dujų, išeinančių iš medžio dulkių
degiklio. Degiklyje kuru taip pat naudojamos dulkės, gautos pjaustant pagamintą plokštę ar sumalant
plokštės atliekas bei broką. Po džiovinimo drėgmės matuokliu infraraudonųjų spindulių pagalba
pastoviai matuojama drožlės drėgmė. Iš džiovyklos išmetamų dujų valymas vykdomas penkių
ciklonų baterijoje, iš kurių apvalytas oras patenka į šlapią elektrostatinį filtrą.
Po džiovyklos drožlė patenka į 300 m3 sausos drožlės talpyklą, iš kurios tiekiama į rūšiavimo
įrenginį. Drožlė rūšiuojama mechaniniuose sijotuvuose. Šio proceso metu išsiskiriančios kietosios
dalelės sulaikomos filtre.
Atskiriamos keturios drožlės frakcijos:
- pirma – dulkės, panaudojamos kaip kuras džiovyklos pakuroje;
- antra – smulki frakcija, naudojama medienos drožlių plokštės išoriniam sluoksniui;
- trečia – vidutinė frakcija, nukreipiama į pneumo-rūšiuotuvą, jame atskirta kondicinė frakcija
naudojama medienos drožlių plokštės vidiniam sluoksniui, o per stora ir didelė, sunki drožlė
paduodama persmulkinimui ir vėl nukreipiama į rūšiavimą;
- ketvirta – stambi frakcija, kuri kartu su atrūšiuota trečios frakcijos stora sunkia drožle
persmulkinama smulkintuve ir vėl nukreipiama į rūšiavimą.
Negabaritinė frakcija iš smulkios frakcijos sietų patenka į smulkintuvą ir sumaltos iki dulkių
pavidalo su oro srautu patenka į 300 m3 sausų dulkių talpyklą, pašalinant užterštą orą per filtrą.
Atskirta per stambi drožlė patenka į negabaritinės drožlės 300 m3 talpos talpyklą, iš kurios
tiekiama į tris pakartotino smulkinimo smulkintuvus, o susmulkinus tiekiama atgal į rūšiavimo srautą.
Iš negabaritinės drožlės smulkintuvų, transportuojant drožlę pneumotransportu į aplinką išsiskiria
kietosios dalelės, kurios sulaikomos trijuose filtruose.
Toliau išorinių ir vidinio srautų drožlė transportuojama atskirais srautais. Drožlės išoriniai ir
vidinis srautai atskirai sveriami ir sumaišomi su klijais. Klijų paruošimas ir dozavimas vykdomas
uždaroje sistemoje pilnai automatiniame režime pagal technologo užduotas receptūras. Klijams
naudojamos karbamido-formaldehidinės arba melamino-karbamido-formaldehidinės dervos, o kaip
kietiklis naudojamas amonio nitratas.
Iškraunant dervas formaldehido garų į aplinkos orą išsiskyrimas yra mažai tikėtinas ir
nevertinamas, kaip negalintis turėti reikšmingo poveikio. Perkrovimo procesas vyksta uždara sistema.
Dervos esant aplinkos temperatūrai yra stabilus produktas, formaldehido garų išsiskyrimas galimas
tik MDP gamybos metu, kai naudojama aukšta temperatūra, o nuo gamybos nusiurbtas oras yra
nuvedamas į oro valymo įrenginius.
MDP atsparumo drėgmei padidinimui naudojamas parafinas, kuris išlydytas išpurškiamas
maišytuve ant drožlės, prieš sumaišant ją su klijais. Formaldehido surišimui naudojamas karbamidas,
kurio tirpalas įmaišomas į klijus. Sumaišyta su klijais drožlė toliau transportuojama uždarais
konvejeriais į formavimo mašinas, kurių pagalba suformuojamas tolygus kilimas: vidinis sluoksnis –
iš stambesnės drožlės, išoriniai – iš smulkios. Kilimo formavimo kokybei kontroliuoti yra
sumontuotos juostinės svarstyklės bei drėgmės matuoklis. Prieš patekdamas į nepertraukiamo
veikimo presą drožlės kilimas papresuojamas nepertraukiamo veikimo papresavimo prese. Presavimo
procesui suintensyvinti kilimas apipurškiamas vandeniu. Atpjaunami nesuformuoti kraštai ir
grąžinami atgal į plokštės formavimą per oro valymo įrenginį – cikloną iš kurio išmetamos kietos
dalelės. MDP presuojama nepertraukiamo veikimo hidrauliniame karštame prese, kurį kaitina 280 °C
temperatūros tepalas, gaminamas termotepalo katilinėje. Termotepalo katilinė kūrenama medienos
kuru.
Formavimo metu, formuojant plokštę susiformavusios kietos dalelės – formavimo srauto
šlapios atliekos ir sausos dulkės nusiurbiamos nuo formavimo staklių ir po permalimo naudojamos
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kurui džiovykloje. Proceso metu išsiskiriančios kietosios dalelės patenka į du filtrus. Sulaikytos
dulkės tiekiamos į džiovyklos degiklį perteklinį orą išmetant per filtrą. Atliekos laikomos 300 m3
talpos grįžtamų medžiagų talpoje, iš kurios tiekiamos papildomam permalimui ir tiekiamos į
džiovyklą kaip kuras. Iš degiklio kuro tiekimo sistemos perteklinis oras išmetamas per filtrą.
Suformuotas plokštės srautas tiekiamas į presavimo įrenginį, kur plokštė supresuojama volais,
įkaitintais karšta alyva. Supresuota plokštė yra vėdinama oro srautu, nusiurbiant įkaitusį orą,
susimaišiusį su kietosiomis dalelėmis ir formaldehidu. Užterštas karštas oras nukreipiamas per
vandens aušintuvą ir patenka į šlapio valymo filtrą. Supresuota ištisinė MDP iš kraštų apipjaunama
ir supjaustoma į didelius lapus.
MDP gamybos proceso metu apipjaunant už preso jau suklijuotą MDP plokštę gaunasi
pjuvenos, kurios pneumo transporto sistemų pagalba nutransportuojamos į grįžtamų medžiagų
bunkerį. Į šį bunkerį taip pat iš transporterio patenka ir brokuotas praklijuotas kilimas (per drėgnas,
ar su metalu). Iš šio bunkerio grįžtamos medžiagos (pjuvenos, brokuotas praklijuotas kilimas) dėl
padidintos drėgmės toliau pneumo transporto sistemos pagalba transportuojamos į džiovyklos
pirminio padžiovinimo zoną pakartotinam džiovinimui.
Drožlė, gauta apipjaunant-supjaunant plokštę, bei brokuotas kilimas grąžinami į technologinį
procesą. Nuo pjovimo įrenginio nusiurbtas užterštas kietosiomis dalelėmis ir formaldehidu oras
išmetamas į aplinką per filtrą, kuriuo taip pat valomos kietos dalelės, atsiurbtos iš formavimo
įrenginio.
Toliau plokštė praeina storio matuoklį – pūslių detektorių, kuris nenutrūkstamai matuoja
plokštės storį ir nustatinėja pūsles ar išsisluoksniavimą. Plokštė pasveriama ir paduodama į aušintuvą,
iš kurio kraunama į paketus. Supjaustyta plokštė patenka į vėsinimo oru įrenginį. Toliau plokštė
šlifuojama, rūšiuojama. Nuo šlifavimo staklių išsiskiriančios kietosios dalelės pašalinamos
pneumotransporto sistema. Kietųjų dalelių išsodinimui įrengtas filtras. Sulaikytos dulkės grąžinamos
į dulkių talpyklą, iš kurios perteklinis oras pašalinamas išvalytas filtre.
Šlifavimo metu susidariusios stambesnės atliekos, brokas šalinamas kita linija, orą į aplinką
išmetant per filtrą. Sulaikytos dalelės tiekiamos į grįžtamų medžiagų bunkerį, perteklinį užterštą orą
išmetant per filtrą.
Elektros energijos patikimumui užtikrinti naudojamas dyzelinis elektros generatorius.
Nušlifuota, supjauta ir atvėsinta plokštė tiekiama į sandėlį, iš kur tiekiama į prekybą arba į
laminavimo liniją.
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3.3.1 schema

MDP gamybos proceso principinė technologinė schema
Rąstų sandėlis

Smulkinimas

Skiedros sandėlis

Atvežtinė skiedra,
pjuvenos

Skiedros rūšiavimas

Skiedros bunkeris
Drožliavimas

Šlapios drožlės bunkeris

Pakura

Džiovinimas

Rūšiavimas

Sausos drožlės bunkeris
Klijų įterpimas

Formavimas

Papresavimas
Karštas presavimas

MDP Apipjovimas
MDP Aušinimas
Tarpinis sandėliavimas

Dulkės

MDP Šlifavimas,
supjaustymas

MDP paketavimas,
atkrovimas

Rūšiavimas

11
Baldų gamybos technologinis procesas
Gaminio gamyba pradedama nuo įvežamų medžiagų sandėliavimo ir jų atidavimo į
gamybinius objektus. Medžiagos ir žaliavos iš sandėlių į darbo vietas atvežamos pakrautuvais arba
rankiniais vežimėliais.
MDP pateikiama tiesiogiai iš MDP gamybos cecho (tarpinio gatavos MDP sandėlio).
3.3.2 schema.

Baldų gamybos technologinė schema

MDP

Impregnuotas popierius

MDP laminavimas

Pjaustymas

Keturpusė linija –
briaunavimas, gręžimas

Frezavimas

Vienpozicinė linija –
gręžimas, frezavimas

Jungimas

Baldų pakavimas

Pirmiausia pagal optimizuotą išpjaustymo aprašą ir detalių poreikį supjaunama medienos
drožlių plokštė, kitos pagalbinės lakštinės medžiagos. Atsiradusios pjovimo metu atraižos
smulkinamos smulkintuvais; susmulkintos drožlės pneumotransporto pagalba transportuojamos į
kieto kuro katilinės sandėlį deginimui. Medienos drožlių plokštės (MDP) pakrautuvu padedamos ant
vienų iš keleto atitinkamų automatizuotų plokščių supjaustymo staklių pakrovimo įrenginio.
Supjaustymo įrenginio operatorius parenka užduotį ir nustatęs kitus reikalingus parametrus įjungia
įrenginį. Atitinkamoje supjaustymo įrenginio vietoje supjaustyti į reikiamus dydžius ruošiniai
nukraunami rankiniu būdu ant pakeliamo stalo ir perstumiami į vienodų ruošinių rietuves ant
rolgangų.
Plačios detalės, kurių plotis nuo 300 mm, apjuosiamos dekoratyvine apdailinta plėvele tam
skirtoje linijoje. Šiuose įrenginiuose atliekamas laminavimas (skydo plokštumų apklijavimas
dangomis – dekoratyvine apdailinta plėvele) ir apjuosimas (skydo plokštumų ir dvejų kraštų
apklijavimas dangomis) klijų-lydalų pagalba. Kraštai klijuojami klijų-lydalų pagalba. Klijai-lydalai
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iš specialių maišų, esančių prie linijos ekstruderio pagalba transportuojama į klijų užnešimo mazgą ir
plyšinės galvutės pagalba užtepama plėvelė. Laminavimo-apjuosimo ciklas automatizuotas, visos
susmulkintų medienos atliekų išsiskyrimų vietos turi vietinius nutraukimo įrenginius. Linijoje
padengiama dekoratyvine apdailinta plėvele apatinė detalės pusė, frezavimo agregatų pagalba
profiliuojami detalių kraštai ir apjuosiama dekoratyviniu popieriumi viršutinė pusė ir šoniniai kraštai.
Apjuosti ruošiniai nukraunami automatiniu nukrautuvu ant rolgangų. Apdailintos kartotinės iš ilgio
detalės supjaustomos į reikiamo dydžio detales. Detalės, kurioms nereikalingos skersinės briaunos
transportuojamos traversinių vežimėlių pagalba į atskiras gręžimo stakles. Apdailintos plėvelės
rulonas specialiu rankiniu vežimėliu ar pakrautuvu atvežamas į laminavimo barą. Dekoratyvinės
apdailintos plėvelės rulonai supjaustomi į reikiamus ilgius staklėmis.
Detalės, kurių kraštai yra statmeni, padengiamos dekoratyvine apdailinta plėvele, apatinės ir
viršutinės pusės (nedengiami kraštai). Padengtos dekoratyvine apdailinta plėvele detalės patenka į
skydų kalibravimo ir apklijavimo kraštų juostele linijas ir po to į sugręžimo linijas. Detalių
kalibravimas ir kraštų apklijavimas – tai tikslus ruošinių apdirbimas ilgio, pločio ar formos atžvilgiu
kartu priklijuojant prie detalės skydo kraštų medienos ar sintetinę juostelę. Atskirais atvejais šio
proceso metu detalėse atliekamas ir griovelių išpjovimas. Kraštų klijavimas vykdomas naudojant
klijus-lydalus. Priklausomai nuo detalių konstrukcijos galima apklijuoti dvejus arba keturis kraštus.
Kalibravimą ir kraštų apklijavimą sudaro šie technologinės linijos mazgai:
- detalių padavimo įrenginys;
- išilginio pjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamąja ventiliacija;
- klijavimo mazgas;
- briaunos apipjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamąja ventiliacija;
- detalių transportavimas su pasukimo mechanizmu;
- skersinio pjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamąja ventiliacija;
- klijavimo mazgas;
- briaunos apipjovimo-frezavimo mazgas su nutraukiamąja ventiliacija;
- pirminis gręžimas;
- antrinis gręžimas;
- išilginio pjovimo-frezavimo įrenginys su nutraukiamąja ventiliacija;
- detalių transportavimas su pasukimo mechanizmu;
- detalių nukrovimo mazgas.
Apdailintose tikslių matmenų detalėse gręžiamos kiaurymės ir lizdai, reikalingos gaminio
(baldo) surinkimui. Detalėms, kurių forma yra kreivalinijinė, atliekamos frezavimo operacijos. Visos
šios paminėtos mechaninės operacijos gali būti atliekamos taip pat ir pozicinėse staklėse ar apdirbimo
centruose, priklausomai nuo detales sudėtingumo.
Kartotiniai skydai gali būti supjaunami į detales formatinio pjovimo staklėmis ir faneruojami
vienpusėse kraštų apklijavimo staklėse, o po to priklausomai nuo reikalingumo – gręžiami pozicinėse
gręžimo staklėse.
Kitu srautu (siaurų detalių gamyba) gaminamos siauros iki 300 mm pločio detalės. MDP
lakštai supjaunami į siauras detales, po to joms suteikiamas reikiamas profilis ir detalės apjuosiamos
polipropilenine dekoratyvine plėvele. Siaurų profiliuotų detalių gamyboje numatomi keturi skirtingi
gamybos srautai: stalčių detalės, detalės nupjautos 45 laipsnių kampu, statmenos detalės, detalės su
figūriniu išpjaustymu. O po to, priklausomai nuo poreikio, detalės pjaunamos, frezuojamos,
gręžiamos. Šios operacijos numatytos atlikti pozicinėse frezavimo, pjovimo, gręžimo staklėse ar CNC
centruose. Specifiniai detalių kraštai (trumpi – iki 100 mm) klijuojami kraštų apklijavimo linijoje.
Stalčių detalės pjaunamos skersai, gręžiamos. Iš mechaniškai apdirbtų detalių presuose surenkami
pusgaminiai (rėmai, durelės). Paruoštos apdailos dekoratyvine plėvele detalės tiekiamos rolgangais į
komplektavimo barą. Jei detalėms reikalinga, joms atliekamos stališkos surinkimo operacijos ant
specialioje surinkimo darbo vietoje. Komplektavimo – pakavimo konvejeriuose detalės ir, jei
reikalinga, komplektuojančios detalės, furnitūra sukomplektuojamos ir užpildų pagalba paruošiamos
pakavimui.
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Gaminio pakavimas – tai atskirų gaminio detalių sudėjimas į paketus, kad pervežimo metu jas
būtų galima apsaugoti nuo pašalinių poveikių, supakuoti gaminai kraunami ant euro padėklų,
apsukami plėvele ir sutvirtinami pakavimo juostele. Supakuotos paletės apsukamos plėvele.
Supakuoti gaminai išvežami į gatavos produkcijos sandėlį. Transportavimo operacijos tarp
pagrindinių barų numatytos bėginiais vėžimėliais, sandėliuojant detales ant ritininių rolgangų
reikiamose vietose. Kitos cechinės transporto priemonės – rankiniai-hidrauliniai vežimėliai.
Šilumos gamybos procesas
Planuojamas 30 MW šiluminio našumo biokurą naudojantis šiluminis įrenginys skirtas
generuoti šiluminę energiją terminės alyvos kaitinimui, kuru naudojant medieną, susmulkintą iki 1
mm dydžio dalelių (dulkių).
Katilinėje numatomas rezervinis 6 MW gamtinių dujų katilas.
Šilumą generuojantis įrenginys komplektuojamas su trimis po 10 MW kombinuotais medžio
dulkių degikliais.
Įrenginio sudėtinės dalys:
- kombinuoti degikliai;
- oro pašildytojas, ekonomaizeris;
- terminės alyvos kaitintuvas;
- deginių valymo įrenginys.
Kadangi katilinėje bus naudojamas kuras, kurio drėgnumas iki 50 %, degimo produktuose yra
didelis kiekis vandens garų, kuriuos kondensuojant galima papildomai atgauti šilumą, katilinėje bus
įrengtas kondensacinis dūmų ekonomaizeris, papildomai iš dūmų atgaunantis iki 5 MW šilumos.
Kondensacinis dūmų ekonomaizeris prilyginamas oro valymo įrenginiui – skruberiui, mažinančiam
kietųjų dalelių koncentraciją deginiuose. Taip pat kietųjų dalelių išmetamuose dūmuose valymui bus
įrengtas multiciklonas. Katiluose įrengiama dūmų recirkuliacijos sistema, įgalinanti mažinti aplinkos
oro teršalų susidarymą ir išmetimą.
Chemiškai neapdorota mediena susmulkinama smulkintuvu ir iš kuro saugyklos
pneumotransportu tiekiama į pakurą – medienos dulkių degiklį. Degantis kuras generuoja iki 30 MW
galios šiluminę energiją ir iki 320 °C pakaitina vertikaliuoju šilumokaičiu cirkuliuojančią terminę
alyvą
Statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype
PŪV teritorijoje numatoma pastatyti keletą pastatų (3.3.1 pav.):
- medžio drožlių MDP gamybos ir sandėliavimo pastatas su administracinėmis-buitinėmis patalpomis
(1) statomas sklypo centre. Šio pastato priklausiniai yra drožlių rūšiavimo stoginė (2), džiovykla (3),
drožlės gamybos pastatas (4), skiedros ir pjuvenų priėmimo statinys (5) ir skiedros gamybos pastatas
(6). Netoliese MDP gamybos pastato ir jo priklausinių projektuojama priešgaisrinė siurblinė su
požeminiu vandens rezervuaru (7) ir katilinė (8).
Prie MDP gamybos pastato šiaurinės sienos antrame statybos etape numatoma pristatyti baldų
gamybos ir sandėliavimo pastatą su administracinėmis-buitinėmis patalpomis (9) bei perspektyvoje
jį išplėsti (10). MDP gamybos pastato (1) šiaurės vakarų pusėje projektuojamas krovos kiemas (20),
kuriame numatoma stoginė (12).
Nuo MDP gamybos pastato (1) ir jo priklausinių pietų ir vakarų kryptimis, numatomos
betoninės aikštelės (14; 15) žaliavos sandėliavimui. Tarp aikštelių numatomi pravažiavimai. Prie
įvažiavimo sunkiajam transportui projektuojamas kontrolės postas su svarstyklėmis (11).
Naujai suprojektuoti šie inžineriniai tinklai: elektros kabelinės jėgos, apšvietimo linijos žemėje,
buitinio, gaisrinio vandentiekio, buitinių, paviršinių nuotekų, ryšių, dujotiekio. Sklype įvairiose vietos
išdėstomos paviršinių nuotekų valyklos (16).
I statybos plėtros etapo sklypo planas pateiktas 3 priede.
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3.3.1 pav.

PŪV pastatų ir statinių išdėstymas PŪV teritorijoje.
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3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto
naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla)
Planuojami du terirorijos įsavinimo plėtros etapai:
- pirmuoju teritorijoe plėtros etapu įsavinamas 60,5498 ha ploto valstybinis žemės sklypas
(kad. Nr. 3203/0010:65), esantis Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.,
Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje, Akmenės laisvosios ekonominės zonos teritorijoje.
- antruoju plėtros etapu įsavinami privačios nuosavybės žemės sklypai, esantys į rytus nuo
pirmo plėtros etapo žemės sklypo, t.y. 6,726 ha ploto žemės sklypas kad. Nr. 3203/0010:98
Pašakarnių kaime, 7,0 ha ploto žemės sklypas kad. Nr. 3203/0010:49 Menčių kaime,
10,6672 ha ploto žemės sklypas kad. Nr. 3203/0010:104 Menčių kaime.
Pirmo teritorijos plėtros etapo žemės sklype statybas numatoma vykdyti dviem statybos
etapais. Pirmuoju statybos etapu numatoma pastatyti medienos drožlių plokščių gamybos įmonę
su visa reikalinga inžinerine infrastruktūra. Antruoju statybos etapu numatoma pastatyti
korpusinių baldų gamybos įmonę, sandėlius, geležinkelio atšaką ir administracinį pastatą.
Antrojo teritorijos plėtros etapo žemės sklypuose ūkinė veikla nėra planuojama. Žemės
sklypai naudojami tik pirmojo teritorijos plėtros etapo statinių eksploatavimui reikalingai
inžinerinei infrastruktūrai įrengti.
Pirmojo statybos etapo statinio projektas parengtas, gautas statybą leidžiantis dokumentas.
Statybos pabaiga 2019 m. Antrojo statybos etapo pradžia 2020 m.
Darbo režimas: darbo dienų skaičius metuose – 346, planuojama dirbti keturiomis
paminomis.
Ūkinė veikla neterminuota.
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
Planuojant ūkinę veiklą buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas ir Aplinkos apsaugos agentūra 2018-09-25 priėmė sprendimą Nr. (30.1)-A4-7776 dėl
ūkinės veiklos galimybių. Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą,
atsižvelgiant į ūkine veikla sukeliamą fizinę taršą – triukšmą, buvo nustatyta sanitarinės apsaugos
zona, apimanti planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės sklypus.
Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo
mažinimo priemones ir sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl vykdomas sanitarinės
apsaugos zonos ribų tikslinimas, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo pagrindas – ūkinės veiklos vykdytojo suformuota užduotis –
medienos produktų įmonių sanitarinės apsaugos zonos dydį patikslinti pagal triukšmo sklaidos ir
kitos aplinkos taršos skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas statinių statybos etape, tikslinant
nustatytąją sanitarinės apsaugos zoną.
3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai
atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės
apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Kadangi planuojamai ūkinei veiklai numatoma patikslinti sanitarinės apsaugos zonos ribas,
planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nėra analizuojamos.
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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 - Šiaulių apskritis, Akmenės raj., Naujosios Akmenės
kaimiškoji seniūnija.
Veikla planuojama pirmuoju plėtros etapu - Akmenės laisvosios ekonominės zonos (toliau
– LEZ) teritorijoje.
Pirmasis plėtros etapas planuojamas valstybiniame 60,5498 ha ploto žemės sklype (kad. Nr.
3203/0010:65), esančiame Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r.
sav., Šiaulių apskrityje.
Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypų situacinė schema pateikiama 4.1.1 paveiksle.
Planuojama teritorija yra šalia gležinkelio Šiauliai–Mažeikiai atšakos nuo Ventos į Naująją
Akmenę, netoli yra krašto keliai Nr. 156 Naujoji Akmenė – Venta ir Nr.154 Šiauliai – Gruzdžiai
– Naujoji Akmenė, apie 3 km iki Naujosios Akmenės miesto, pagal Akmenės rajono savivaldybės
teritorijos bendrąjį planą urbanizuotinoje teritorijoje. Numatomas naudoti žemės sklypas Akmenės
LEZ teritorijoje yra kitos naudojimo paskirties su pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
naudojimo būdu.
Greta planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patvirtintų žemės sklypų detaliųjų planų nėra.
Gretimybėje vyrauja žemės ūkio ir miškų ūkio naudojimo paskirties žemės sklypai. Pagal
Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, gretimose teritorijose yra
priemiestinio ūkininkavimo perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos zona bei intensyvaus
žemės ūkio zona labai geros ir geros ūkinės vertės žemės.
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4.1.1 pav.

Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypų situacinė schema.

Duomenys apie gretimus žemės sklypus nustatyti pagal nekilnojamųjų daiktų registro
išrašus ir pateikiami 4.1.1 lentelėje. Daugumos vietovėje esančių žemės sklypų naudojimo
paskirtis – žemės ūkio, dalis – miškų ūkio paskirties.
4.1.1
lentelė.

Informacija apie greta planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo esančius žemės
sklypus, jų naudojimo reglamentus

Žemės sklypo
kadastrinis numeris,
adresas (žr. 5 priedas.
Kadastro žemėlapis)
3203/8001:1,
Akmenės r. sav.
3203/0010:84,
Pašakarnių k.
3203/0010:56,
Pašakarnių k.
3203/0010:99,
Pašakarnių k.
3203/0010:100,
Menčių k
3203/0010:17,
Menčių k.

Žemės
sklypo
plotas (ha)

Žemės sklypo
naudojimo paskirtis

38,5928

Kita

7,8316

Žemės ūkio

3,85

Miškų ūkio

3,8509

Žemės ūkio

10,1905

Žemės ūkio

11,7

Žemės ūkio

Žemės sklypo
naudojimo būdas
Susisiekimo ir
inžinerinės
infrastruktūros teritorijos
Kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
-

Žemės sklypo
valdytojas
Lietuvos
Respublika
Privatus
asmuo
Juridinis
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
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Žemės sklypo
kadastrinis numeris,
adresas (žr. 5 priedas.
Kadastro žemėlapis)
3203/0010:2,
Kyšių k.
3203/0012:1,
Kyšių k.
3203/0012:8,
Kyšių k.
3203/0012:132,
Kyšių k.
3203/0001:239,
Alkiškių k.
3203/0001:262,
Alkiškių k.
3203/0001:145,
Alkiškių k.
3203/0001:8,
Alkiškių k.
3203/0001:3,
Alkiškių k.
3203/0009:102,
Pašakarnių k.

Žemės
sklypo
plotas (ha)

Žemės sklypo
naudojimo paskirtis

Žemės sklypo
naudojimo būdas

12,6

Žemės ūkio

-

2,97

Miškų ūkio

-

4,25

Miškų ūkio

-

11,8

Žemės ūkio

10,34

Žemės ūkio

12,4

Žemės ūkio

6,21

Žemės ūkio

-

15,64

Žemės ūkio

-

14,66

Žemės ūkio

-

4,95

Miškų ūkio

Ūkinių miškų sklypai

Kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai
Kiti žemės ūkio
paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo
valdytojas
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
Privatus
asmuo
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Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos vieta rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios,
visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų
atžvilgiu
PŪV teritorijoje bei gretimybėse nėra rekreacinių, kurortinių vietovių. Artimiausios
gyvenvietės yra Menčiai, Kyšiai, Alkiškiai, Gaušiai, Pašakarniai. Nuo PŪV teritorijos iki
Naujosios Akmenės miesto gyvenamųjų rajonų yra apie 2,3 km atstumas. Gyvenamųjų teritorijų
išdėstymo schemoje (4.1.2 pav.) pateikiama informacija apie artimiausią gyvenamąją aplinką.

4.1.2 pav.

Atstumai nuo PŪV sklypų ribų iki artimiausių gyvenamųjų teritorijų.
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4.1.2 lentelė

Informacija apie greta planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo esančias
gyvenamąsias teritorijas

Gyvenamosios teritorijos žemės sklypo kadstrinis
numeris, adresas, paskirtis, naudojimo būdas
Žemės sklypas 3203/0009:109, Gaušių k. 6A, žemės
ūkio naudojimo paskirties
Žemės sklypas 3203/0010:75, Ąžuolų g. 6, Pašakarnių
k., kitos paskirties, vinebučių ir dvibučių pastatų
teritorijos
Žemės sklypas 3203/0010:68, Ąžuolų g. 1, Pašakarnių
k., kitos paskirties, vinebučių ir dvibučių pastatų
teritorijos
Žemės sklypas 3203/0010:52, Menčių k., kitos
paskirties, vinebučių ir dvibučių pastatų teritorijos
(sodyba šiuo metu apleista, negyvenama)
Žemės sklypas 3203/0010:12, Ryto g. 3, Menčių k.,
žemės ūkio naudojimo paskirties
Žemės sklypas 3203/0010:74, Ryto g. 1, Menčių k.,
žemės ūkio naudojimo paskirties

Gyvenamosios
teritorijos pažymėjimas
schemoje

Atstumas nuo
planuojamos ūkinės
veiklos žemės sklypo
ribos (m)

A

700

B

785

C

135

D

260

E

830

F

1100

Artimoje aplinkoje visuomeninės paskirties teritorijų nėra. Artimiausi visuomeninės
paskirties objektai (4.1.3 pav.) yra: A – Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija (V.
Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė); B – Akmenės r. savivaldybės Kultūros centro Alkiškių
kultūros namai (Atžalyno g. 8, Alkiškių k.); C – Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia (Menčių
g. 2, Alkiškių k.).
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4.1.3 pav.

Atstumai nuo PŪV sklypų ribų iki artimiausių visuomeninės paskirties ir
pramoninių teritorijų.

Artimiausios pramoninės teritorijos yra išsidėsčiusios Naujosios Akmenės mieste, apie 3,3 km
atstumu nuo analizuojamų sklypų ribų (4.1.3 pav.).
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)
Pirmojo plėtros etapo įgyvendinimas planuojamas Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo
teisėmis valdomame valstybiniame 60,5498 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 3203/0010:65),
esančiame Ryto g. 4, Menčių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, Akmenės
rajono savivaldybės teritorijoje, Šiaulių apskrityje. Žemės sklypą nuomos teisėmis valdo UAB
„Vakarų medienos grupė“.
Antruoju plėtros etapu planuojama naudoti teritorija yra privačia nuosavybe valdomi žemės
sklypai, esantys Menčių ir Pašakarnių kaimuose, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje,
Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, Šiaulių apskrityje.
Analizuojamų žemės sklypų (1 ir 2 plėtros etapų) pažymėjimai apie nekilnojamo daikto ir
daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre pateikiami 1 priede.
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4.2.1 lentelė.
Žemės sklypo
kadastrinis
numeris,
valdymo teisė

Planuojamai ūkinei veiklai numatomų naudoti žemės sklypų duomenys

Pagrindinė žemės
Žemės
Žemės sklypo
naudojimo
Žemės sklypui taikomi
sklypo
adresas
paskirtis/naudojimo
apribojimai
plotas, ha
būdas
Pirmu plėtros etapu numatomi naudoti žemės sklypai
- Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos
(1,7204 ha).
- Paviršinio vandens telkinių
Ryto g. 4,
apsaugos zonos ir pakrantės
Menčių k.,
apsaugos juostos (3,7064 ha).
Kita/Pramonės ir
3203/0010:65, Naujosios
- Gamybinių ir komunalinių
sandėliavimo
60,5498
nuomos teisė
Akmenės
objektų sanitarinės apsaugos ir
objektų teritorijos
kaimiškoji sen.,
taršos poveikio zonos (60,5498
Akmenės r. sav.
ha).
- Elektros linijų apsaugos zonos
(14,1536 ha).
- Geležinkelio kelių ir jų
įrenginių apsaugos zonos
(1,4482 ha).
Antruoju plėtros etapu numatomi naudoti žemės sklypai
- Dirvožemio apsauga (6,726
ha).
Pašakarnių k.,
- Žemės sklypai, kuriuose
Žemės ūkio/ Kiti
3203/0010:98, Naujosios
įrengtos valstybei
žemės ūkio
nuosavybės
Akmenės
6,726
priklausančios melioracijos
paskirties žemės
teisė
kaimiškoji sen.,
sistemos bei įrenginiai (6,726
sklypai
Akmenės r. sav.
ha).
- Kelių apsaugos zonos (0,217
ha).
- Dirvožemio apsauga (4,73 ha).
- Žemės sklypai, kuriuose
Menčių k.,
Žemės ūkio/ Kiti
įrengtos valstybei
3203/0010:49, Naujosios
žemės ūkio
priklausančios melioracijos
nuosavybės
Akmenės
7,0
paskirties žemės
sistemos bei įrenginiai (6,6246
teisė
kaimiškoji sen.,
sklypai
ha).
Akmenės r. sav.
- Kelių apsaugos zonos (0,1495
ha).
- Dirvožemio apsauga (1,504
ha).
Menčių k.,
- Žemės sklypai, kuriuose
Žemės ūkio/ Kiti
3203/0010:104, Naujosios
įrengtos valstybei
žemės ūkio
nuosavybės
Akmenės
10,6672
priklausančios melioracijos
paskirties žemės
teisė
kaimiškoji sen.,
sistemos bei įrenginiai
sklypai
Akmenės r. sav.
(10,6672 ha).
- Kelių apsaugos zonos (0,2073
ha),
Viso plotas, ha:
84,943
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4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas,
valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo,
privažiavimo keliai ir kt.)
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus išnaudojamas išskirtinės Akmenės laisvosios
ekonominės zonos teritorijos vietos teikiamas potencialas. Teritorija yra šalia geležinkelio
Šiauliai–Mažeikiai atšakos nuo Ventos į Naująją Akmenę, netoli yra krašto keliai Nr.156 Naujoji
Akmenė – Venta ir Nr.154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė.
Šiuo metu planuojamoje teritorijoje yra vykdoma centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo tinklų statyba. Gavus statybą leidžiančius dokumentus, gamybinei veiklai planuojamoje
teritorijoje vystyti yra įrengiama visa inžinerinė infrastruktūra – susisiekimo sistema, elektros
linija, dujotiekio linija, vietiniai paviršinių nuotekų tvarkymo tinklai.
Planuojamai ūkinei veiklai vystyti reikalingas apie 85 ha ploto žemės sklypas. Gamybos
įmonių statybai yra naudojamas pirmojo plėtros etapo 60,5 ha ploto žemės sklypas kad. Nr.
3203/0010:65. Gretimi žemės ūkio paskirties žemės sklypai kad. Nr. 3203/0010:98,
3203/0010:49, 3203/0010:104 pirmame plėtros etape bus naudojami tik privažiavimo keliams,
inžineriniams tinklams reikalingiems minėtai planuojamai ūkinei veiklai vystyti, tiesti.
Ūkinėje veikloje susidarys ūkio-buities nuotekos, paviršinės nuotekos nuo pastatų stogų ir
teritorijos bei gamybinės nuotekos. Susidarančios buitinės nuotekos bus surenkamos ir buitinių
nuotekų tinklais nuvedamos į Naujosios Akmenės miesto centralizuotus buitinių nuotekų
surinkimo tinklus pagal sudarytą sutartį.
Gamybinių nuotekų centralizuoti tinklai nėra įrengiami. Susidariusios gamybinės nuotekos
bus valomos, o išvalytas vanduo naudojamas technologiniame procese pakartotinai. Gamybinių
nuotekų perteklius gali būti atiduodamas atliekų tvarkytojams.
Teritorijoje susidarys dviejų rūšių paviršinės nuotekos:
a) paviršinės nuotekos surenkamos nuo teritorijų ir pastatų stogų, kurios nėra užterštos
kenksmingomis aplinkai medžiagomis (pastato stogo). Nuo gamybinių pastatų ir
administracinio pastato stogų susidariusios paviršinės nuotekos priskiriamos prie sąlyginai
švarių paviršinių nuotekų. Planuojama, kad paviršinės nuotekos nuo sąlyginai švarių teritorijų
bus renkamos atskirai ir kaupiamos požeminiuose priešgaisriniuose rezervuaruose. Nuotekų
perteklius, užsipildžius rezervuarams bus išleistas nevalytas į paviršinio vandens telkinius.
Šios sąlyginai švarios paviršinės nuotekos gali būti panaudotos vejų laistymui.
b) paviršinės nuotekos nuo galimai taršių teritorijų, kurios bus surenkamos vietiniais nuotekų
tinklais, apvalomos purvo ir naftos gaudyklėse ir išleidžiamos į gamtinę aplinką, t. y. į
melioracijos kanalą, kuriuo pateks į Drūktupio upę, esančią apie 600 m į pietryčius nuo rytinės
sklypo ribos.
Į tvarkomą teritoriją numatomi du įvažiavimai iš Ryto gatvės. Pirmasis,10,50 m pločio
privažiavimo kelias per sklypą Nr. 4400-3135-0064, suprojektuotas atskiru projektu. Šis kelias
yra arčiau tvarkomos teritorijos pietrytinių sklypo ribų. Antrasis, 7,0 m pločio, privažiavimo
kelias numatomas taip pat iš Ryto gatvės ties valstybinio žemės sklypo centru.
Taip pat numatoma į teritoriją krovinius tiekti geležinkeliu. Numatoma įrengti tris
geležinkelio atšakas į įmonės teritoriją: viena atšaka numatoma ties pietrytine riba, skirta
aptarnauti sandėliavimo aikšteles; antra numatoma sklypo centrinėje dalyje, skirta privažiavimui
prie MDP gamybinio pastato; trečia atšaka numatoma sklypo šiaurinėje dalyje, skirta aptarnauti
krovos kiemą.
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4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink
planuojamą ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų,
visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus,
nurodytus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4
dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas,
anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje
nurodytų objektų).
Akmenės rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos Akmenės laisvosios ekonominės
zonos įstatymu, 2012-01-01 įsteigta Akmenės laisvoji ekonominė zona, kurią sudaro aštuoni
įvairaus dydžio žemės sklypai. Septyni žemės sklypai yra Naujosios Akmenės miesto teritorijoje,
vienas žemės sklypas yra Menčių kaime. Planavimo organizatorius planuojamą ūkinę veiklą
vykdys laisvosios ekonominės zonos žemės sklype Menčių kaime.
Akmenės savivaldybės teritorijos bendrajame plane vietovėje, patenkančioje į Akmenės
laisvosios ekonominės zonos teritoriją numatyta pramonės objektų plėtra. Planuojamai ūkinei
veiklai būtini greta esantys žemės sklypai nėra perspektyvinėje pramonės teritorijoje, todėl
būtinas Akmenės rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas bei žemės sklypų naudojimo
reglamentų nustatymas rengiant vietovės detaliuosius planus. Todėl planuojamos ūkinės veiklos
statinių statyba skirstoma į du plėtros etapus. Pirmuoju plėtros etapu bus statomi objektai, kurių
eksploatacija atitiks teritorijų planavimo dokumentų pagrindinius žemės naudojimo reglamentus.
Pirmojo plėtros etapo žemės sklypas patenka į pramonės plėtrai numatomas teritorijas ir
atitinka Šiaulių apskrities teritorijos ir Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendinius.
Antruojo plėtros etapo žemės sklypai patenka į intensyvaus žemės ūkio zoną labai geros ir
geros ūkinės vertės žemėse. Šio etapo vystymui yra reikalinga keisti Akmenės rajono
savivaldybės teritorijos bendrąjį planą ir parengti žemės sklypų detaliuosius planus, nustatant jų
naudojimo reglamentus.
Greta planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patvirtintų žemės sklypų detaliųjų planų
nėra. Gretimybėje vyrauja žemės ūkio ir miškų ūkio naudojimo paskirties žemės sklypai. Pagal
Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, gretimose teritorijose yra
priemiestinio ūkininkavimo perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos zona bei intensyvaus
žemės ūkio zona labai geros ir geros ūkinės vertės žemės.
Ūkinės veiklos teritorijoje bei gretimybėse nėra rekreacinių, kurortinių vietovių.
Artimiausios gyvenvietės yra Menčiai, Kyšiai, Alkiškiai, Gaušiai, Pašakarniai. Nuo PŪV
teritorijos iki Naujosios Akmenės miesto gyvenamųjų rajonų yra apie 2,3 km atstumas.
Artimiausios gyvenamosios aplinkos nuo planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ribos, pagal
statybos etapus išsidėsčiusios taip (pagal šios Ataskaitos 4.1.2 pav.):
nuo I plėtros etapo žemės sklypo ribos: taškas A (gyvenamasis namas Gaušių k. 6A)
šiaurės kryptimi 700 m ir taškas B (gyvenamasis namas Ąžuolų g. 6, Pašakarnių k.) 785 m.
atstumu; taškas C (gyvenamasis namas Ąžuolų g. 1, Pašakarnių k.) šiaurės rytų kryptimi 385 m.
atstumu; taškas D (gyvenamasis namas Menčių k.,) pietų kryptimi 405 m. atstumu.
nuo II plėtros etapo žemės sklypo ribos: taškas C (gyvenamasis namas Ąžuolų g. 1,
Pašakarnių k.) šiaurės rytų kryptimi 135 m. atstumu; taškas D (gyvenamasis namas Menčių k.,)
pietų kryptimi 260 m atstumu; taškas E (gyvenamasis namas Ryto g. 3, Menčių k.) pietų-pietryčiu
kryptimi 830 m. atstumu ir taškas F (gyvenamasis namas Ryto g. 1, Menčių k.,) 1100 m. atstumu,
o kiti Menčių kaimo.
Artimoje aplinkoje visuomeninės paskirties teritorijų nėra. Artimiausi visuomeninės
paskirties objektai (pagal šios Ataskaitos 4.1.3 pav.) nuo analizuojamų sklypų (I ir II plėtros
etapo) ribų yra: taškas A – Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazija (V. Kudirkos g. 11,
Naujoji Akmenė) 3,3 km atstumu; taškas B – Akmenės r. savivaldybės Kultūros centro Alkiškių
kultūros namai (Atžalyno g. 8, Alkiškių k.) 2 km atstumu; taškas C – Alkiškių evangelikų
liuteronų bažnyčia (Menčių g. 2, Alkiškių k.) 1,6 km atstumu.
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Šiaulių apskrities bendrasis planas
Atsižvelgiant į Šiaulių apskrities bendrąjį planą, patvirtintą LRVyriausybės 2008-09-24
nutarimu. Nr. 1042, planuojama vietovė yra bioprodukcinio naudojimo intensyvinimo teritorijų
vystymo tipo areale. Greta planuojamos teritorijos yra urbanistinės integracijos ašis – antrojo
lygmens regioninė jungtis ir regiono rekreacinio vystymo žiedas.

4.4.1 pav.

Analizuojamų PŪV žemės sklypų padėtis Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo plano
sprendinių atžvilgiu (pagrindas: Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo plano sprendinių
brėžinys).

Planuojama ūkinė veikla ir Akmenės savivaldybės prisidėjimas finansikai kuriant
reikalingą infrastruktūrą atitinka Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano
sprendinių įgyvendinimo programą (patvirtinta Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
direktoriaus 2011-12-12 įsakymu Nr. 1.6-90), kurioje numatyta pagal galimybes plėtoti
pramonines zonas su modernia infrastruktūra bei skatinti savivaldybes pramoninių teritorijų
laisvą valstybinę žemę planuoti ir parengti investuotojams – formuoti sklypus, įrengti
privažiavimus ir būtiną infrastruktūrą.
Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Atsižvelgiant į Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 200806-27 tarybos sprendimu Nr. T-163, planuojamos ūkinės veiklos vykdymo teritorijoje numatyta
vystyti verslo, gamybos ir pramoninę veiklas.
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4.4.2 pav.

Išrašas iš Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir
apsaugos reglamentų brėžinio

Pirmojo plėtros etapo žemės sklypas patenka į pramonės plėtrai numatomas teritorijas ir
atitinka Benrojo plano sprendinius. Antruojo plėtros etapo žemės sklypai patenka į intensyvaus
žemės ūkio zoną labai geros ir geros ūkinės vertės žemėse. Šio etapo vystymui yra reikalinga
keisti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą ir parengti žemės sklypų
detaliuosius planus, nustatant jų naudojimo reglamentus.
Bendrojo plano keitimą numatoma atlikti iki 2019-12-09. Bendrojo plano keitimu būtų
išnagrinėta galimybė keisti žemės naudojimo paskirtį ir vykdyti ūkinę veiklą antrojo plėtros etapo
žemės sklypuose Menčių ir Pašakarnių k., Akmenės r. sav. Pažymėtina, kad UAB „Vakarų
medienos grupė“ planuojama ūkinės veikla ir perspektyvinė galimybė ūkinei veiklai naudoti
greta Akmenės laisvosios ekonominės zonos teritorijos esančius žemės sklypus neprieštarauja
Šiaulių apskrities bendrojo plano sprendiniams.
Greta planuojamos ūkinės veiklos teritorijos patvirtintų žemės sklypų detaliųjų planų nėra.
Gretimybėje vyrauja žemės ūkio ir miškų ūkio naudojimo paskirties žemės sklypai.
Naujosios Akmenės pramoninio parko detalusis planas
Pirmu plėtros etapu planuojamas naudoti žemės sklypas patenka į Akmenės rajono
savivaldybės teritorijos bendruoju planu suformuotą urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos
funkcinę zoną su pramonės ir sandėliavimo teritorijos tipu, kuriame dominuoja gamybinė ir
gamybą aptarnaujanti ūkinė veikla. Naujosios Akmenės pramoninio parko detalusis planas yra
patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2007-06-20 sprendimu Nr. T-128 „Dėl
Naujosios Akmenės pramoninio parko detaliojo plano projekto patvirtinimo“.
Numatomas naudoti žemės sklypas Akmenės LEZ teritorijoje yra kitos naudojimo paskirties
su pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdu. Žemės sklypo reglamentai
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nustatyti vietovės detaliuoju planu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010-08-25
sprendimu Nr. T-179. Rengiant pirmojo plėtros etapo, pirmojo statybos etapo projektą buvo
atlikta detaliojo plano korektūra. Planuojama ūkinė veikla atitinka teritorijos naudojimo tipų turinį,
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.
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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).
Išnagrinėjus informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, technologinius procesus, taršos
veiksnius, prognozuojamą taršos emisiją planuojant biokuro deginimą, dervų naudojimą, drožlių
plokščių gamybą, galima teigti, kad nagrinėjamu ūkinės veiklos – medienos perdirbimo
pramonės įmonių eksploatacijos metu fizinę aplinką įtakoja šie veiksniai:
- iš gamybinių objektų ir aptarnaujančio transporto į aplinkos orą išsiskiriantys cheminiai
teršalai: kietos dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, lakieji organiniai
junginiai (angliavandeniliai), formaldehidas;
- iš pramonės objektų ir aptarnaujančio transporto į aplinkos orą išsiskiriantys kvapai;
- įrenginių bei mobilių taršos šaltinių (aptarnaujančio transporto) skleidžiama fizinė tarša
– triukšmas.
Cheminė tarša.
Planuojant ūkinės veiklos vykdymą, numatoma, kad aplinkos oras bus teršiamas iš
stacionarių ir mobilių taršos šaltinių išmetamomis kietosiomis dalelėmis, anglies monoksidu,
azoto oksidais, sieros dioksidu, lakiaisiais organiniais junginiais ir formaldehidu.
Kietosios dalelės. Dulkės – kietosios 1–150 μm dydžio dalelės. Žymus kietųjų dalelių
(KD) koncentracijos ore padidėjimas gali sukelti priešlaikinę mirtį nuo kraujotakos sistemos ligų
ir kvėpavimo sistemos ligų. Ilgalaikis didesnės kietųjų dalelių koncentracijos poveikis turi
didelės įtakos sergamumui kvėpavimo sistemos ligomis.
Anglies monoksidas (CO) yra bespalvės, bekvapės, beskonės, degios ir labai toksiškos
dujos. Anglies monoksidą kraujo hemoglobinas pasisavina apie 200 kartų greičiau, negu
deguonį, todėl, esant ir mažai anglies monoksido koncentracijai ore, kraujas pasisavina ne
deguonį, bet anglies monoksidą, sudarydamas karboksihemoglobiną. Dėl deguonies trūkumo
sutrinka daugelio organų, pirmiausia centrinės nervų sistemos veikla. Lengvai apsinuodijus,
svaigsta galva, žmogus būna mieguistas, jaučia silpnumą, jį pykina, jaučiama pulsacija
smilkiniuose. Vėliau, susidarius didesnei karboksihemoglobino koncentracijai, prasideda
dusulys, vėmimas, gali atsirasti traukulių, veidas įgauna rožinį atspalvį, žmogus netenka
sąmonės.
Azoto dioksidas – medžiaga, pasižyminti tiesioginiu toksiniu poveikiu įkvėpus. Patekęs
į kraują su hemoglobinu, sudaro ilgalaikį junginį methemoglobiną, kuris neperneša deguonies,
todėl sunkių apsinuodijimų atvejais įvairios organizmo sistemos pažeidžiamos dėl deguonies
trūkumo. Simptomai: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys (gali būti su gleivėmis),
padidėja kvėpavimo takų jautrumas medikamentams, mažinantiems bronchų spindį, susilpnėja
plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėja kvėpavimo takų
imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėja kvėpavimo takų alerginės
uždegiminės reakcijos, sergantieji kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis pajunta sveikatos
pablogėjimą.
Sieros dioksidas yra cheminė medžiaga, kurios cheminė formulė – SO2. Tai yra bespalvės
dujos. Šios dujos yra pagrindinis sieros junginių degimo produktas. Kadangi motorinio
transporto kuras turi įvairių sieros junginių, jų degimo metu taip pat išsiskiria sieros dioksidas.
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Tolimesnės SO2 oksidacijos metu, paprastai padedant katalizatoriams, pavyzdžiui, NO2, susidaro
H2SO4 ir toliau rūgštūs lietūs. Dujos nuodingos. Apsinuodijus gali išryškėti šie simptomai: sloga,
kosulys, užkimimas, gerklės perštėjimas. Įkvėpus didesnę dujų koncentraciją – dusimas, kalbos
sutrikimai, rijimo sunkumai, vėmimas, galima staigi plaučių dehidratacija.
Lakieji organiniai junginiai (angliavandeniliai). Angliavandeniliai sukelia kvėpavimo
takų ir akių gleivinių paburkimus. Esant didesnei angliavandenilių koncentracijai, per plaučius
jie patenka į kraują ir neigiamai veikia centrinę nervų sistemą – sukelia motorinį slopinimą iki
narkozės. Onkologų duomenimis, viena iš vėžinių susirgimų priežasčių yra su deginiais į
atmosferą patekę aromatiniai angliavandeniliai, pavyzdžiui, benzpirenas. Jie kaupiasi žmogaus
organizme iki kritinių koncentracijų ir išprovokuoja šią technikos amžiaus ligą.
Formaldehidas (dar žinomas kaip metanalis) – bespalvės dujos, turinčios specifinį
nemalonų kvapą. Formaldehido cheminė formulė yra H2CO ir tai yra paprasčiausias aldehidas.
Formaldehido garai gali sukelti stiprius galvos skausmus, sudirginti kvėpavimo takus ir gleivines.
Pastebėta ir odos alerginė reakcija. Manoma, kad formaldehidas gali sukelti vėžį, reaguodamas
su baltymų aminogrupėmis, negrįžtamai denatūruoja baltymus, suardydamas jų hidratinį
sluoksnį.
Kvapas – organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų
medžiagų. Kvapioji medžiaga – medžiaga, kuri dirgina kvapo jutimo sistemą taip, kad
pajuntamas kvapas. Kvapas yra medžiagos ypatybė paveikti uoslę. Kvapas neegzistuoja be
cheminės medžiagos, kuri yra kvapo atsiradimo priežastis. Tam tikri kvapai, didelė jų
koncentracija neigiamai veikia žmonių sveikatą, didina sergamumą ir mirtingumą nuo
neinfekcinių ligų, gyvenimo kokybę bei socialinę aplinką. Vertinamoje ūkinėje veikloje galima
tarša specifiniais lakiųjų organinių junginių, formaldehido, sieros dioksido ir azoto dioksido
kvapais.
Triukšmas. Atsižvelgiant į triukšmo intensyvumą, jo poveikis į organizmą yra toks: 40
– 50 dB – atsiranda psichinės reakcijos, 60 – 80 dB – išsivysto vegetacinės nervų sistemos
pakitimai. Santykinai susijusios su triukšmo poveikiu ligos - kraujotakos sistemos, nervų
sistemos, virškinimo sistemos ligos.
Triukšmo sukeliami sveikatos sutrikimai:
 Psichologinės problemos. Tai anksčiausiai pasireiškiantis triukšmo nulemtas sveikatos
sutrikimas. Besitęsiantis triukšmas gali sukelti panikos priepuolius, agresyvumą. Taip pat
triukšmas trukdo susikaupti, koncentruoti dėmesį, todėl tampa sunku dirbti, mokytis.
 Klausos sutrikimai. Įrodyta, kad triukšmas susilpnina gebėjimą aiškiai girdėti. Netgi
trumpai trunkantis triukšmas gali sukelti laikiną apkurtimą, o ilgai besitęsiantis – atimti
šią svarbią juslę visam laikui.
 Širdies ligos. Nustatyta, kad nuo triukšmo pakyla kraujospūdis. Tai gali sukelti tokį
šalutinį poveikį kaip padažnėjęs širdies plakimas, pakilęs kraujospūdis ar net sutrikęs
kvėpavimas.
 Akių ligos. Nustatyta, kad triukšmas išplečia akių raineles, o tai ilgainiui gali sutrikdyti
regėjimą.
 Virškinamojo trakto ligos. Triukšmas gali tapti lėtinių skrandžio ligų priežastimi.
Esant 90 – 110 dB triukšmo lygiui išsivysto klausos netektis.
Apibendrinant galima teigti, kad fizikinė tarša - triukšmas yra potencialūs įvairių
kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos, virškinimo, nervų sistemos susirgimų etiologiniai
veiksniai.
Visuomenės sveikatos rodiklių apžvalga rengiama būtent šių, aktualių nagrinėjamai
ūkinei veiklai, susirgimų aspektu.
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5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas.
Vietovės meteorologinės sąlygos, foninis aplinkos oro užterštumas
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis vietovėje vyrauja šios klimato
sąlygos:
 vidutinė metinė oro temperatūra: +5,9 ºC;
 absoliutus aukščiausios oro temperatūros maksimumas: +32,8 ºC;
 absoliutus žemiausios oro temperatūros minimumas: –36,4 ºC;
 santykinis metinis oro drėgnumas: 81 %;
 vidutinis metinis kritulių kiekis: 788 mm;
 skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m): 21 m/s;
 maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 1978 m – 103,8 mm.
 sniego apkrova: I-asis sniego apkrovos rajonas, 120 kg/m2.
Vėjo kryptis ir stiprumas
Akmenėje sausio mėnesį vyraujančių vėjų kryptys yra PR, P, PV, V, liepos mėnesį – P,
PV, V, ŠV. Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per
100 metų - 21 m/s. Pagal STR 2.05.04:2003 Akmenės rajonas priskiriamas I-jam vėjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.
Foninis aplinkos oro užterštumas
Vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-653
„Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės
veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ 1.3.2 punktu, Aplinkos apsaugos agentūros poveikio
aplinkai vertinimo departamentas 2018-03-21 rašte Nr. (28.6)-A4-2641 (8 priedas) nurodė, azoto
oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido ir anglies monoksido pažemio koncentracijų
skaičiavimuose įvertinti santykinai švarių kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutines
metines koncentracijas. Pagal interneto svetainėje http://gamta.lt informaciją Šiaulių regione
nustatytos tokios foninės teršalų koncentracijos:
 Anglies monoksidas – 190,0 µg/m3;
 Azoto dioksidas – 6,8 µg/m3;
 Sieros dioksidas – 2,1 µg/m3;
 Kietosios daleles (KD10) – 9,4 µg/m3;
 Kietosios daleles (KD2,5) – 7,3 µg/m3.
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių trumpa charakteristika
Ūkinės veiklos metu aplinkos oras bus teršiamas MDP ir baldų gamybos technologinių
procesų metu išsiskiriančiais teršalais ir šiluminės energijos gamybos metu susidariusiais degimo
produktais, deginant biokurą ir gamtines dujas.
MDP ir baldų gamybos metu į aplinkos orą bus išmetami anglies monoksidas, azoto
dioksidas, kietosios dalelės, sieros dioksidas, formaldehidas ir lakūs organiniai junginiai.
Kuro deginimo metu katiluose susidarys šie aplinkos oro teršalai: azoto dioksidas,
kietosios dalelės, anglies monoksidas, sieros dioksidas.
MDP gamybos technologinio proceso aplinkos oro taršos šaltiniai
Gamybos procese naudojama žaliava – apvali mediena, atraižos, skiedra, pjuvenos ir kita
mediena. Apvali mediena, atraižos pirmiausia būgniniu smulkintuvu kapojamos į skiedrą. Nuo
smulkintuvo išsiskiriančios kietosios dalelės pneumosistema patenka į ciklono tipo valymo
įrenginį, kuriame yra sulaikoma 98 % kietųjų dalelių. Dalis kietųjų dalelių iš valymo įrenginio
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patenka į aplinkos orą per oro taršos šaltinį (toliau – o. t. š.) 001 (E1-1222). Iš ciklono atskirta
stambioji frakcija patenka į skiedros frakciją.
Toliau iš šios susmulkintos skiedros drožliavimo staklėmis gaminama drožlė penkiais
drožliavimo įrengimais. Nuo drožliavimo staklių išsiskiriančios kietosios dalelės patenka į oro
valymo įrenginį – cikloną, kur kietųjų dalelių sulaikoma 98 %. Likę 2 % kietųjų dalelių iš valymo
įrenginio patenka į aplinkos orą per o. t. š. 002 (E2-1541).
Tolesniame procese drožlė (kartu su pjuvenomis) džiovinama būgninėje džiovykloje.
Drožlė sumaišyta su pjuvenomis džiovinama besisukančiame būgne, veikiama karštų dujų,
išeinančių iš medžio dulkių degiklio. Degiklyje kuru taip pat naudojamos dulkės, gautos
pjaustant pagamintą plokštę ar sumalant plokštės atliekas bei broką. Po džiovinimo drėgmės
matuokliu infraraudonųjų spindulių pagalba pastoviai matuojama drožlės drėgmė. Iš džiovyklos
išmetamų dujų valymas vykdomas penkių ciklonų baterijoje, iš kurių apvalytas oras patenka į
šlapią elektrostatinį filtrą – o. t. š. 003 (E17-7410). Prieš elektrostatinį filtrą dulkių kiekis
išmetamosiose dujose siekia – 350–450 mg/Nm3, temperatūra apie 130 °C. Išvalytų dujų
temperatūra apie 72 °C, dulkių kiekis jose iki 20 mg/Nm3. Džiovinant drožlę į aplinką taip pat
išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai ir formaldehidas.
Po džiovyklos drožlė patenka į 300 m3 sausos drožlės talpyklą, iš kurios tiekiama į
rūšiavimo įrenginį. Drožlė rūšiuojama mechaniniuose sijotuvuose. Šio proceso metu išsiskiria
kietosios dalelės, kurios sulaikomos filtre. Po filtro dalis kietųjų dalelių pateks į aplinkos orą –
o. t. š. 007 (E5-2741).
Negabaritinė frakcija iš smulkios frakcijos sietų patenka į smulkintuvą ir sumaltos iki dulkių
pavidalo su oro srautu patenka į 300 m3 sausų dulkių talpyklą, pašalinant užterštą orą per filtrą –
o. t. š. 004 (E4-2663). Iš filtro į aplinkos orą pateks kietosios dalelės.
Iš negabaritinės drožlės smulkintuvų, transportuojant drožlę pneumotransportu išsiskiria
kietosios dalelės, kurios bus sulaikomos trijuose filtruose. Po filtrų (o. t. š. 008 (E6-2831), o. t. š.
009 (E7-2832), o. t. š. 010 (E8-2833)) dalis kietųjų dalelių pateks į aplinkos orą.
MDP formavimo metu, formuojant plokštę susiformavusios kietos dalelės – formavimo
srauto šlapios atliekos ir sausos dulkės nusiurbiamos nuo formavimo staklių ir po permalimo
naudojamos kurui džiovykloje. Proceso metu išsiskiriančios kietosios dalelės patenka į du filtrus
(o. t. š. 011 (E18-4910 ir o. t. š. 012 E9-4915), po filtrų kietųjų dalelių likučiai išmetami į aplinkos
orą. Filtruose sulaikytos dulkės tiekiamos į džiovyklos degiklį, perteklinį orą šalinamas per filtrą
– o. t. š 013 (E10-4971), po kurio į aplinkos orą patenka po valymo likusios kietosios dalelės.
Gamybos atliekos laikomos 300 m3 talpos grįžtamų medžiagų talpoje, iš kurios tiekiamos
papildomam permalimui ir tiekiamos į džiovyklą kaip kuras. Iš degiklio kuro tiekimo sistemos
perteklinis oras išmetamas taip pat per filtrą – o. t. š. 006 (E3-2408). Iš filtro į aplinkos orą pateks
kietųjų dalelių likučiai. Supresuota MDP yra vėdinama oro srautu, nusiurbiant įkaitusį orą,
susimaišiusį su kietosiomis dalelėmis ir formaldehidu. Užterštas karštas oras bus nukreipiamas
per vandens aušintuvą ir pateks į šlapio valymo filtrą o. t. š. 017 (E11-4550). Po valymo filtre į
aplinką pateks kietosios dalelės, formadehidas ir anglies monoksidas.
Drožlė, gauta apipjaunant-supjaunant plokštę, bei brokuotas kilimas grąžinami į
technologinį procesą. Nuo pjovimo įrenginio nusiurbtas užterštas kietosiomis dalelėmis ir
formaldehidu oras bus išmetamas į aplinką per filtrą o. t. š 013 (E10-4971), kuriuo taip pat
valomos kietosios dalelės, atsiurbtos iš formavimo įrenginio. Iš šio taršos šaltinio į aplinkos orą
pateks kietosios dalelės ir formaldehidas.
Toliau plokštė šlifuojama, rūšiuojama. Nuo šlifavimo staklių išsiskiriančios kietosios
dalelės pašalinamos pneumotransporto sistema. Kietųjų dalelių nusodinimui bus įrengtas filtras
o. t. š. 014 (E13-5911). Po valymo filtre, dalis kietųjų dalelių patenka į aplinkos orą. Sulaikytos
dulkės grąžinamos į dulkių talpyklą, iš kurios perteklinis oras pašalinamas išvalytas filtre o. t. š.
005 (E14-5917). Iš šio taršos šaltinio į aplinkos orą pateks kietosios dalelės.
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Šlifavimo metu susidariusios stambesnės atliekos, brokas šalinamas kita linija, orą į
aplinką išmetant per filtrą o. t. š. 015 (E15-5921). Po valymo filtre į aplinkos arą pateks kietųjų
dalelių likučiai. Sulaikytos dalelės tiekiamos į grįžtamų medžiagų bunkerį, ten perteklinį užterštą
orą išmetant per filtrą o. t. š. 016 (E16-5927).
MDP gamybos technologinio proceso taršos šaltinių taršos vienkartinis dydis (teršalo
koncentracija mg/m3) priimamas pagal oro valymo įrenginių rodiklius pateikiamus projekto
techninėje dokumentacijoje (10 priedas). Aplinkos oro tarša (t/metus) iš šių taršos šaltinių buvo
apskaičiuojama naudojant formulę:
𝑚𝑔
𝑁𝑚3
𝑠
E = 𝐶 (𝑁𝑚3) ∗ 𝑄 ( 𝑠 ) ∗ 𝑡 (𝑚) ∗ 10−9
kur C - teršalo koncentracija, Q - taršos šaltinio tūrio debitas, t – taršos šaltinio darbo laikas.
Informacija apie oro taršos šaltinių charakteristikas ir numatomą taršą pateikta 5.1.1 ir
5.1.2 lentelėse.
Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymas pateikiamas 5.1.1 paveiksle, o taršos parametrai
11 priede pateikiamoje technologinėje schemoje su taršos šaltiniais.
Baldų gamybos technologinio proceso aplinkos oro taršos šaltiniai
Baldų gamybai MDP plokštė yra laminuojama dviem laminavimo presais, naudojant
klijus lydalus arba formaldehidinę dervą. Kietikliu ir klijais padengta MDP transportuojama į
apdailinimo įrenginį, kur ant jos uždedamas ir prispaudžiamas dekoratyvinis popierius.
Ruošiant MDP padengimui dekoratyviniu popieriumi, jos yra šlifuojamos, o laminavus
supjaustomos, kur išsiskiria kietos dalelės, kurios nusiurbiamas į oro valymo filtrą o. t. š. 018
(BGII). Iš filtro apvalytas oras su kietųjų dalelių likučiais į aplinką pašalinamas per ortakį.
MDF/HDF plokštės yra šlifuojamos ir dažomos vandens pagrindo dažais. Proceso metu oras yra
nusiurbiamas, tad į aplinkos orą per filtrą o. t. š. 019 (BGV) bus išmestos kietos dalelės.
Plokštės pagal užduotą programą pjaustymo staklėmis supjaustomos į tam tikrų matmenų
ruošinius. Pjaustant plokštes dvejomis staklėmis išsiskiriančios kietosios dalelės nusiurbiamos į
filtrą o. t. š. 020 (BGIV), kur išvalytas oras kartu su nedideliais kiekiais kietųjų dalelių
pašalinamas į aplinką.
Baldų gamybos-surinkimo ceche galutinai apdorojant ruošinius, galimi apdorojimo
srautai:
 didžiųjų staklių ruošinių apdorojimo technologinis srautas (ruošinių apvilkimas;
keturpusis kraštų apdirbimas, gręžimas, dalinimas, dvipusis ar vienpusis kraštų
apdirbimas, gręžimas;). Šių procesų metu išsiskiriančios kietos dalelės bus valomos
trijuose filtruose (o. t. š. 021 (BGVI), o. t. š. 022 (BGIII), o. t. š. 023 (PI)). Iš filtrų į
aplinkos orą pateks po valymo likusios kietosios dalelės.
 mažųjų staklių ruošinių apdorojimo technologinis srautas (detalių supjovimas; briaunos
frezavimas; dekoratyvinių elementų priklijavimas; surinkimas). Šiame procese
išsiskiriančios dulkės surenkamos jas nusiurbiant ir valant filtre o. t. š. 024 (PII). Iš filtro
į aplinkos orą pateks po valymo likusios kietosios dalelės.
Atliekų, susidariusių plokščių pjovimo metu smulkinimui, numatyta įrengti tris smulkinimo
įrenginius, aprūpintus oro valymo filtru o. t. š. 026 (PIII). Iš filtro į aplinkos orą pateks po valymo
likusios kietosios dalelės.
Gamybos metu nuo staklių išsiskiriančios kietosios dalelės pneumotransporto linijomis
paduodamos į du rankovinus filtrus, kuriuose sulaikomos. Rankoviniai filtrai įrengti lauke, šalia
gamybinio pastato. Filtruose išvalytas oras šaltuoju metų laiku grąžinamas į gamybines patalpas.
Šiltuoju metų laiku, perjungus sklendes, išvalytas oras išmetamas į aplinką per o. t. š. 025 (BGI).
Į aplinkos orą pateks po valymo likusios kietosios dalelės.
Baldų gamybos technologinio proceso taršos šaltinių taršos vienkartinis dydis (teršalo
koncentracija mg/m3) priimamas pagal oro valymo įrenginių rodiklius pateikiamus projekto
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techninėje dokumentacijoje (11 priedas). Aplinkos oro tarša (t/metus) iš šių taršos šaltinių buvo
apskaičiuojama naudojant formulę:
𝑚𝑔
𝑁𝑚3
𝑠
E = 𝐶 (𝑁𝑚3) ∗ 𝑄 ( 𝑠 ) ∗ 𝑡 (𝑚) ∗ 10−9
kur C - teršalo koncentracija, Q - taršos šaltinio tūrio debitas, t – taršos šaltinio darbo laikas.

Oro taršos šaltinių charakteristikos ir numatoma tarša pateikta 5.1.1 ir 5.1.2 lentelėse.
Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymas pateikiamas 5.1.1 paveiksle ir 11 priede pateikiamoje
technologinio proceso schemoje.
Šilumos gamybos proceso taršos šaltiniai
Planuojamas 30 MW šiluminio našumo kuro deginimo įrenginys, skirtas generuoti
šiluminę energiją terminės alyvos kaitinimui, kurui naudojant medieną, susmulkintą iki 1 mm
dydžio dalelių (dulkių). Šilumą generuojantis įrenginys komplektuojamas su trimis po 10 MW
kombinuotais medžio dulkių degikliais. Papildomai katilinėje numatomas rezervinis 6 MW
katilas. Suminė katilinės galia sieks 36 MW. Kadangi įrenginyje bus naudojamas kuras, kurio
drėgnumas iki 50 %, degimo produktuose bus didelis kiekis vandens garų, kuriuos kondensuojant
galima papildomai atgauti šilumą, katilinėje bus įrengtas kondensacinis dūmų ekonomaizeris,
papildomai iš dūmų atgaunantis iki 5 MW šilumos.
Kondensacinis dūmų ekonomaizeris prilyginamas oro valymo įrenginiui – skruberiui,
mažinančiam kietųjų dalelių koncentraciją deginiuose. Taip pat kietųjų dalelių išmetamuose
dūmuose valymui bus įrengtas multiciklonas. Katiluose įrengiama dūmų recirkuliacijos sistema,
įgalinanti mažinti aplinkos oro teršalų susidarymą ir išmetimą.
Chemiškai neapdorota mediena susmulkinama smulkintuvu ir iš kuro saugyklos 7,5
t/val. našumu pneumotransportu tiekiama į pakurą – medienos dulkių degiklį. Degantis kuras
generuoja iki 30 MW galios šiluminę energiją ir iki 320 °C pakaitina vertikaliuoju šilumokaičiu
cirkuliuojančią terminę alyvą. 320 °C temperatūros deginiai, 50000 Nm3/val. srautu, patenka į
įeinančio oro pašildytoją, kur įeinantis 25 °C oras pašildomas iki 210 °C. Atidirbę deginiai
tiekiami į multicikloną, kuriame kietųjų dalelių koncentracija sumažinama iki 150 mg/m3.
Deginiai bus šalinami per vieną 29 m aukščio kaminą – o. t. š. 027.
Preliminarus sudeginamo momentinio kuro kiekio ir susidarysiančių degimo produktų
kiekio skaičiavimas atliekamas pagal maksimalius katilinės apkrovimus, vadovaujantis
literatūros šaltinyje „Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo
metodikų rinkinys. Leningradas, 1986“ pateiktą metodiką „Teršalų išmetimų, deginant kurą
katiluose iki 30 t/h, skaičiavimas“.
Maksimalus momentinis sunaudojamo kuro kiekis
B = (Q max x 103) / (Q Ž x 1,163 x η);
Q max – įrenginio šiluminis našumas, kW;
QŽ – kuro kaloringumas, kcal/kg ;
η – naudingumo koeficientas.
B = (36000 x 103) / (2940 x 1,163 x 0,88) = 11964 kg/h = 3,32 kg/s;
Susidarančių dūmų dujų tūris
VD = B. x [V + (α-1) x V0] = 3,32 x [3,75 + (1,4-1) x 2,82] = 16,19 Nm3/s;
V – teorinis dūmų kiekis, sudegus 1 kg kuro;
α – oro pertekliaus koeficientas;
V0 – teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1 kg kuro;
B – kuro kiekis, kg/s.
Metiniai išmetamų teršalų kiekiai
Katilinėje numatomo sudeginti biokuro kiekis – 72000 t/metus.
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Metinių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas pagal numatomą metinį kuro sunaudojimą
72000 t/metus biokuro, pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos
metodiką EMEP/CORINAIR, skyriaus 1.A.4 Small combustion 2016 Tier 2 skaičiavimo
algoritmą, įvertinant metinį sudeginamo kuro kiekį. Emisijų rodikliai parenkami iš lentelės 3.45
„Tier 2 emission factors for non-residential sources, medium sized (>1 MWth to ≤ 50 MWth)
boilers wood“.
o. t. š. 027
Taršalų kiekiai, t/metus
čia:
CO
SO2
NOx
KD
B – kuro išeiga, [t/m];
72000
72000
72000
72000
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma,
[GJ/kg];
0,0081 0,0081 0,0081 0,0081
F – teršalo emisijos faktorius [kg/GJ].
0,3
0,011
0,21
0,04
Teršalo kiekis, t/m, E = B x Qž x F
174,960 6,415
122,472 23,328
Maksimali tarša biokuro katilinei nustatoma vadovaujantis “Išmetamų teršalų iš vidutinių
kurą deginančių įrenginių normomis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo
18 d. įsakymas Nr. D1-778 ). Naujiems biokurą deginantiems įrenginiams taikytinos ribinės
vertės:
 NOx – 300 mg/Nm3;
 kietosios dalelės – 20 mg/Nm3;
 SO2 – 200 mg/Nm3.
Kaip papildomą šilumos gamybos įrenginį terminės alyvos kaitinimui numatoma įrengti
9 MW gamtinių dujų katilą. Deginant gamtines dujas susidarę teršalai bus šalinami per 10 m
aukščio kaminą – o. t. š. 028.
Preliminarus sudeginamo momentinio kuro kiekio ir susidarysiančių degimo produktų
kiekio skaičiavimas atliekamas pagal maksimalų katilo apkrovimą, vadovaujantis literatūros
šaltinyje „Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų
rinkinys. Leningradas, 1986“ pateiktą metodiką „Teršalų išmetimų, deginant kurą katiluose iki
30 t/h, skaičiavimas“.
Maksimalus momentinis sunaudojamo kuro kiekis
B = (Qmax x 103) / (Q Ž x η) x 3600;
Q max – įrenginio šiluminis našumas, MW;
QŽ – kuro kaloringumas, kJ/m3;
η – naudingumo koeficientas.
B = (9,0 x 103) / (33490 x 0,95) x 3600 = 1018,4 Nm3/h = 0,283 Nm3/s;
Susidarančių dūmų dujų tūris
VD = B. x [V + (α-1) x V0] = 0,283 x [10,62 + (1,17-1) x 9,45] = 3,46 Nm3/s;
V – teorinis dūmų kiekis, sudegus 1 m3 kuro;
α – oro pertekliaus koeficientas;
V0 – teorinis oro kiekis, reikalingas sudeginti 1 m3 kuro;
B – kuro kiekis, Nm3/s.
Metiniai išmetamų teršalų kiekiai
Metinių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas pagal maksimalų metinį kuro
sunaudojimą 8,92 mln. Nm3/metus, pagal Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų
teršalų apskaitos metodiką EMEP/CORINAIR, skyriaus 1.A.4 Small combustion 2016 Tier 2
skaičiavimo algoritmą, įvertinant metinį sudeginamo kuro kiekį. Emisijų rodikliai parenkami iš
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lentelės 3.27 „Tier 2 emission factors for non-residential sources, medium sized (> 1 MWth to ≤
50 MWth) boilers burning natural gas“. Maksimalus galimas sudeginamas dujų kiekis – 8,92
mln. Nm3/metus.
Taršalų kiekiai,
o. t. š. 028
t/metus
čia:
CO
NOx
3
B – kuro išeiga, [m /metus];
8920000
8920000
3
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, [GJ/m ]; 0,03349
0,03349
E -emisijos faktorius [kg/GJ].
0,03
0,04
Teršalo emisija, t/m, E = B x Qž x F
8,962
11,949
Maksimali tarša gamtinių dujų katilui nustatoma vadovaujantis “Išmetamų teršalų iš vidutinių
kurą deginančių įrenginių normomis“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo
18 d. įsakymas Nr. D1-778 ). Naujiems biokurą deginantiems įrenginiams taikytinos ribinės
vertės:
 NOx – 100 mg/Nm3.
Oro taršos šaltinių charakteristikos ir numatoma tarša pateikta 5.1.1 ir 5.1.2 lentelėse.
Aplinkos oro taršos šaltinių išdėstymo schema pateikta 5.1.1 paveiksle. Trijų medienos kuro
katilų ir vieno rezervinio gamtinių dujų katilo termofikacinės alyvos kaitinimo ir šilumos
gamybos katilinė bus statoma I statybos etape. Pagrindinis šilumos energijos poreikis yra I
statybos etapu statomos medienos plokščių gamyklos technologijos procese. II statybos etapu
pastačius baldų cechą su administracinėmis šilumos energija bus naudojama tik patalpų šildymui,
todėl pakanka naudoti I statybos etapu pastatytos katilinės šilumos perteklių.
Šilumos gamybos oro tarša priskirta pirmam statybos etapui ir apskaičiuotas galimas
maksimalus poveikis aplinkos orui pagal maksimalius suplanuotus šilumos pajėgumus ir kuro
sunaudojimą. Įgyvendinus II statybos etapą šilumos gamybos oro taršos šaltinių emisijos
nesikeis.
Kitų vykdomų procesų taršos šaltiniai
Chemijos medžiagų sandėlis
Per sandėlio vėdinimo sistemas o. t. š. 029 (V1) ir o. t. š. 030 (V2) į aplinkos orą bus išmetamas
anglies monoksidas, LOJ, azoto oksidai.
Mechaninės dirbtuvės
Per dirbtuvių vėdinimo sistemą o. t. š. 031 (V3) į aplinkos orą bus išmetamas anglies monoksidas,
LOJ, azoto oksidai ir kietosios dalelės, per o. t. š. 033 (V5) – kietosios dalelės.
Sandėlis
Per sandėlio vėdinimo sistemą o. t. š. 032 (V4) į aplinkos orą bus išmetamas anglies monoksidas,
LOJ, azoto oksidai.
Dyzelinis generatorius
Elektros energijos patikimumui užtikrinti bus naudojamas dyzelinis elektros generatorius o. t. š.
034 (D1), iš kurio į aplinkos orą bus šalinami deginiai: anglies monoksidas, azoto oksidai,
kietosios dalelės ir lakūs organiniai junginiai.
Šių taršos šaltinių taršos vienkartinis dydis (g/s arba mg/m3) priimamas pagal rodiklius
pateikiamus projekto techninėje dokumentacijoje (10 priedas). Aplinkos oro tarša (t/metus) iš šių
taršos šaltinių buvo apskaičiuojama naudojant formulę:
𝑚𝑔
𝑁𝑚3
𝑠
E = 𝐶 (𝑁𝑚3) ∗ 𝑄 ( 𝑠 ) ∗ 𝑡 (𝑚) ∗ 10−9
kur C - teršalo koncentracija, Q - taršos šaltinio tūrio debitas, t – taršos šaltinio darbo laikas.
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Medienos skiedros iškrovimas ir sandėliavimas
Medienos skiedra į įmonę bus pristatomas uždengtu transportu. Naudojama skiedra nėra
smulkioji medienos frakcija, jos dydis paprastai siekia apie 2–3 cm., o drėgnumas 50 proc., t. y.
lauko aikštelėse bus sandėliuojama nedžiovinta medienos skiedra. Šios medienos skiedros
charakteristikos leidžia daryti išvadą, kad perkrovimo ir sandėliavimo metu ji nedulkės. Veiklos
teritorija bus aptverta, užstatyta statiniais, dėl to mažėja vėjo greitis ir skiedros išpustymo
galimybė.
Planuojamoje veikloje numatoma gaminti skiedrą iš atvežtinės medienos, kuri bus
apdorojama uždarame procese, o nuo smulkintuvo išsiskiriančios kietosios dalelės
pneumosistema patenka į ciklono tipo valymo įrenginį, kuriame yra sulaikomos kietosios dalelės.
Iš ciklono atskirta stambioji frakcija patenka į skiedros frakciją. Susmulkinta skiedra bus
kaupiama trijose uždarose po 700 m3 talpos talpyklose. Visi tolesni medienos perdirbimo etapai
bus uždari, o išsiskyrę teršalai bus surenkami valymo įrenginiuose.
Apvali mediena bus kraunama specialiais krautuvais, nuleidžiant/pakeliant į reikiamą
aukštį. Skiedra iš vagonų bus iškraunama taip pat krautuvų pagalba. Skiedros išpylimas tiesiogiai
iš vagonų nebus atliekamas, planuojamoje veikloje nebus naudojama technika (kranai) galinti
atlikti tokias operacijas.
Vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos
metodikos naujausioje redakcijoje (angl. - EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2016), nurodoma, kad iš biomasės ir laikymo vietų, kietųjų dalelių išsiskyrimas yra
nereikšmingas, taršos rodikliai nėra nurodomi.
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5.1.1 lentelė Taršos šaltinių charakteristikos
Taršos šaltiniai
pavadinimas

Koordinatės

Nr.

aukštis,
m

išėjimo angos
matmenys, m

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

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m,

Medžio drožlių plokščių (MDP) gamyba ( I statybos etapas)
Ciklonas nuo smulkintuvo E1

001

430682,21

6238786,76

15

0,5

22,613

aplinkos

4,44

7374

Ciklonas nuo drožliavimo staklių E2

002

430712,65

6238871,30

20

0,1

20,499

10

16,11

7374

Šlapias elektrostatinis filtras E17

003

430639,03

6238849,50

30

2

20,308

30

68,06

7374

Filtras HP E4

004

430688,19

6238851,38

30

0,3

8,435

aplinkos

0,61

7374

Filtras E14

005

430676,37

6238890,04

30

0,3

8,435

aplinkos

0,61

7374

Filtras HP E3

006

430707,33

6238896,60

25

2

20,308

aplinkos

0,61

7374

Filtras E5

007

430553,46

6238841,25

10

0,5

16,96

50

6,67

7374

Filtras E6

008

430598,12

6238825,67

20

0,5

25,465

aplinkos

5,56

7374

Filtras E7

009

430598,22

6238825,77

20

0,5

25,465

aplinkos

5,56

7374

Filtras E8

010

430598,10

6238825,70

20

0,5

25,465

aplinkos

25,56

7374

Filtras E18

011

430598,32

6238825,87

10

1

10,606

20

19,44

7374

Filtras E9

012

430650,66

6238882,72

10

1

10,606

20

8,33

7374

Filtras E10

013

430641,09

6238878,03

30

1

12,35

20

11,67

7374

Filtras E13

014

430688,29

6238851,48

10

1

31,831

20

42,36

4891

Filtras E15

015

430641,19

6238878,13

10

1

14,133

20

11,11

7374

Filtras E16

016

430676,93

6238837,12

30

0,3

3,961

aplinkos

0,28

7374

Šlapias elektrostatinis filtras E11

017

430707,40

6238897,00

20

1

23,606

65

18,30

7374

Kaminas

028

430689,55

6238899,64

10

1

20,486

180

16,09

7374

Patalpos vėdinimas V1

029

430563,03

6238920,62

10

0,3

1,528

20

0,30

7150

Patalpos vėdinimas V2

030

430563,13

6238920,72

10

0,3

1,528

20

0,30

7150

Išmetamųjų dujų nutraukimo įrenginys V3

031

430556,65

6238970,54

10

0,3

1,528

20

0,30

1650

Patalpos vėdinimas V4

032

430693,06

6238987,47

10

0,3

1,528

20

0,30

7524

Patalpos vėdinimas V5

033

430837,96

6238928,78

10

0,3

1,528

20

0,30

7524

Kaminas

034

430717,09

6238907,69

10

0,3

1,528

20

0,30

504
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Taršos šaltiniai
pavadinimas

Koordinatės

Nr.

aukštis,
m

išėjimo angos
matmenys, m

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

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val./m,

20,486

80

16,09

7374

Šilumos gamyba ( I statybos etapas)
Kaminas

027

430904,40

6238829,06

29

1

Baldų gamyba ( II statybos etapas)
Filtras BGII

018

430923,81

6239095,81

10

1

31,704

25

55,56

7200

Filtras BGIII

019

430924,80

6239087,67

10

1

8,276

17

33,33

7200

Filtras BGIV

020

430746,40

6239068,57

10

1

23,3

17

22,22

7200

Filtras BGVI

021

430738,63

6239137,13

10

1

28,266

17

11,11

7200

Filtras BGV

022

430737,76

6239144,79

10

1

28,266

17

33,33

7200

Filtras PI

023

430727,19

6239128,14

10

1

28,266

17

4,17

7200

Filtras PII

024

430715,88

6239066,78

10

1

28,266

17

4,17

7200

Filtras BGI

025

430745,73

6239074,43

10

1

15,915

17

36,11

7200

Filtras PIII

026

430915,89

6239080,84

10

0,5

14,26

17

4,44

7200
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5.1.2 lentelė Aplinkos oro tarša
Taršos šaltiniai
Cecho ar kt. pavadinimas,
gamybos rūšies
pavadinimas

Skiedros priėmimas
Drožlės gamybos pastatas

Teršalai

vienkartinis dydis
pavadinimas
Ciklonas nuo
smulkintuvo E1
Ciklonas nuo
drožliavimo staklių E2
Šlapias Elektrostatinis
filtras E17

Nr.

Medžio drožlių MDP
gamybos ir sandėliavimo
pastatas

pavadinimas

kodas

vnt.

maks.

metinė, t/metus
II
I statybos
statybos
etapas
etapas

001

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,590

-

002

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

2,138

-

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

20

36,133

-

Formaldehidas

871

mg/Nm³

15

27,099

-

Azoto oksidai (C)

5872

mg/Nm³

450

812,984

-

Anglies monoksidas (C)

6069

mg/Nm³

300

541,989

-

003

Džiovykla

Drožlių rūšiavimo stoginė

Numatoma tarša (I ir II statybos etapais)

Filtras HP E4

004

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,081

-

Filtras E14

005

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,081

-

Filtras HP E3

006

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,081

-

Filtras E5

007

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,885

-

Filtras E6

008

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,737

-

Filtras E7

009

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,737

-

Filtras E8

010

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,133

-

Filtras E18

011

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

2,581

-

Filtras E9

012

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

1,106

-

Filtras E10

013

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

1,549

-

Formaldehidas

871

mg/Nm³

1

0,310

-

Filtras E13

014

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

3,729

-

Filtras E15

015

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

1,475

-

Filtras E16

016

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

5

0,037

-

017

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

10

0,007

-
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Taršos šaltiniai
Cecho ar kt. pavadinimas,
gamybos rūšies
pavadinimas

Teršalai

Biokuro katilinė 36 MW

Gamtinių dujų katilas 9
MW. Termoalyvos
kaitinimas

Formaldehidas

871

mg/Nm³

15

metinė, t/metus
II
I statybos
statybos
etapas
etapas
0,030
-

Anglies monoksidas (C)

6069

mg/Nm³

20

1,626

-

vienkartinis dydis
pavadinimas

Nr.

Šlapias Elektrostatinis
filtras E11

Baldu gamybos BG
gamybos ir sandėliavimo
pastatas

Numatoma tarša (I ir II statybos etapais)

pavadinimas

kodas

vnt.

maks.

Filtras BGII

018

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,288

Filtras BGIII

019

Kietosios dalelės (C)

308

mg/Nm³

0,2

-

0,173

Filtras BGIV

020

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,115

Filtras BGVI

021

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,058

Filtras BGV

022

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,173

Filtras PI

023

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,054

Filtras PII

024

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,054

Filtras BGI

025

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,187

Filtras PIII

026

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

0,2

-

0,058

Anglies monoksidas (A)

177

g/s

12,251

174,960

-

Azoto oksidai (A)

250

mg/Nm³

300,0

122,472

-

Sieros dioksidas (A)

1753

mg/Nm³

200,0

6,415

-

Kietosios dalelės (A)

6493

mg/Nm³

20,0

23,328

-

Anglies monoksidas (A)

177

g/s

0,2843

8,962

-

Azoto oksidai (A)

250

mg/Nm³

100,0

11,949

-

Anglies monoksidas (C)

6069

g/s

0,0025

0,06

-

LOJ

308

g/s

0,0001

0,002

-

Azoto oksidai (B)

5872

g/s

0,0003

0,007

-

Anglies monoksidas (C)

6069

g/s

0,0025

0,06

-

LOJ

308

g/s

0,0001

0,002

-

Azoto oksidai (B)

5872

g/s

0,0003

0,007

-

Kaminas

027

Kaminas

028

Patalpos vėdinimas V1

029

Chemijos m-gų sandėlis
Patalpos vėdinimas V2

030
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Taršos šaltiniai
Cecho ar kt. pavadinimas,
gamybos rūšies
pavadinimas

Mechaninės dirbtuvės

Sandėlis (G01)
Mechaninės dirbtuvės

Dyzelinis generatorius

Teršalai

Numatoma tarša (I ir II statybos etapais)

Anglies monoksidas (C)

6069

g/s

0,00006

metinė, t/metus
II
I statybos
statybos
etapas
etapas
0,00034
-

LOJ

308

g/s

0,00002

0,00009

-

Azoto oksidai (B)

5872

g/s

0,00001

0,00007

-

Kietosios dalelės (C)

4281

g/s

0,0000001

0,0000006

-

Anglies monoksidas (C)

6069

g/s

0,376

10,184

-

LOJ

308

g/s

0,382

10,347

-

Azoto oksidai (B)

5872

g/s

0,179

4,848

-

Kietosios dalelės (C)

4281

g/s

0,00116

0,004

-

Anglies monoksidas (C)

6069

mg/Nm³

35

0,009

-

LOJ

308

mg/Nm³

75

0,020

-

Azoto oksidai (B)

5872

mg/Nm³

100

0,027

-

Kietosios dalelės (C)

4281

mg/Nm³

20

0,005

-

vienkartinis dydis
pavadinimas

Išmetamųjų dujų
nutraukimo įrenginys
V3

Patalpos vėdinimas V4
Patalpos vėdinimas V5

Kaminas

Nr.

031

032
033

034

pavadinimas

kodas

vnt.

maks.
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5.1.1 pav.

Stacionarių I ir II statybos etapų taršos šaltinių išsidėstymo schema.
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Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai
Bendrą automobilių paros srautą sudarys 100 lengvųjų ir 143 sunkiasvorių automobilių.
Geležinkelio transportą sudarys vienas manevravimo lokomotyvas.
Mobilių aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal Vadovaujantis Europos
aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook - 2016). Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą
apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą tešalo kiekio apskaičiavimu pagal vidutines
kuro sąnaudas.
5.1.3 lentelė.

Iš automobilių išmetamų teršalų kiekiai

Benzinas

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km
0,07

84,70

0,2965

Dyzelinas

0,06

3,33

Sunkiasvoriai
automobiliai

Dyzelinas

0,24

7,58

Automobilių
tipas

Naudojamas
kuras

Lengvieji
automobiliai

Automobilių
tipas

Naudojamas
kuras

Lengvieji
automobiliai

Sunkiasvoriai
automobiliai

CO
g/kg

NOx

kg/km/parą

g/kg

kg/km/dieną

g/km/s

0,0034

8,73

0,0306

0,0004

0,0100

0,0001

9,73

0,0292

0,0003

0,2601

0,0030

33,37

1,1453

0,0133

g/km/s

g/kg

kg/km/dieną

g/km/s

g/kg

Benzinas

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km
0,07

10,05

0,0352

0,0004

Dyzelinas

0,06

0,70

0,0021

Dyzelinas

0,24

1,92

0,0659

LOJ

KD
kg/km/dieną

g/km/s

0

0,0000

0,0000

0,0000

1,10

0,0033

0,0000

0,0008

0,94

0,0323

0,0004

5.1.4 lentelė Iš krautuvų išmetamų teršalų kiekiai
Transporto
priemonės
tipas

Krautuvas

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/h
8

Transporto
priemonių
kiekis, vnt.

11

Darbo
laikas,
val./metus

CO
Teršalo
momentinė
emisija g/s
0,263

Emisijos
rodiklis,
g/kg
10,772

2920

NOx
Emisijos
rodiklis,
g/kg
32,792

LOJ
3,85

Teršalo momentinė
emisija g/s
0,802
KD

0,094

2,086

0,051

5.1.5 lentelė Iš geležinkelio transporto išmetamų teršalų kiekiai
Transporto
priemonės tipas

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/h

CO
Darbo
laikas,
val./metus

Emisijos
rodiklis,
g/kg
10,7

NOx

Teršalo
momentinė
emisija g/s
0,27

Emisijos
rodiklis,
g/kg
52,4

LOJ
Lokomotyvas

90,9

730

4,65

0,094
0,036

1,323
SO2

0,005*

0,0001

1,37

0,035

KD10
1,44

Teršalo momentinė
emisija g/s

KD2,5

*Sieros kiekis kure (% nuo kuro masės).
Transporto tarša (M) 1 km atkarpoje (gramais per parą) apskaičiuojamas:
Tipinės kuro sąnaudos x teršalų kiekio (g/kg) x (autotransporto kiekis per 1 parą).

Įvertinus planuojamų sunkiasvorių (2,66 km) ir lengvųjų (0,73 km) automobilių
privažiavimo kelių ilgį buvo apskaičiuotos numatomos teršiančių medžiagų išmetimai (t/metus) iš
mobiliųjų taršos šaltinių kiekiai.
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Teršiančių medžiagų metinių išmetimų (t/metus) automobiliams apskaičiavimas pagal
formulę:
W= M*0,365 , kur M – transporto tarša 1 km atkarpoje (kilogramais per parą).
Geležinkelio transporto metinė tarša apskaičiuojama pagal formulę:
E= ∑𝒎 𝑭𝑪𝒎 ∗ 𝑬𝑭𝒊,𝒎 , kur m – kuro tipas (dyzelinas); FCm – kuro sąnaudos (tonomis); EFi,m
– i teršalo emisijos rodiklis, pagal (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2016).
Sieros dioksido (SO2) metinė tarša iš geležinkelio transporto apskaičiuojama pagal formulę:
ESO2= 2*∑𝒎 𝒌𝑺,𝒎 ∗ 𝑭𝑪𝒎 , kur kS,m – Sieros kiekis kure (0,005%), pagal (EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook - 2016).
5.1.6 lentelė Numatomi metiniai teršiančių medžiagų išmetimai
Pavadinimas

Automobilių
srautas,
vnt./parą

Naudojamas
kuras

Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus
(I statybos etapas)
CO

NOx

LOJ

Kietosios
dalelės

SO2

35

Benzinas

0,051

0,005

0,006

0,000

-

35

Dyzelinas

0,002

0,005

0,001

0,001

-

Sunkiasvoriai automobiliai 100

Dyzelinas

0,167

0,735

0,042

0,020

-

Krautuvai

8

Dyzelinas

2,768

8,426

0,989

0,536

-

Manevravimo
lokomotyvas

1

Dyzelinas

0,71

3,48

0,31

0,10

0,0006

3,698

12,651

1,348

0,657

0,0006

Lengvieji automobiliai

VISO (I statybos etapas)

Pavadinimas

Automobilių
srautas,
vnt./parą

Naudojamas
kuras

Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus
(II statybos etapas)
CO

NOx

LOJ

Kietosios
SO2
dalelės

15

Benzinas

0,026

0,003

0,003

0,000

-

15

Dyzelinas

0,001

0,003

0,000

0,000

-

Sunkiasvoriai automobiliai 43

Dyzelinas

0,083

0,367

0,021

0,010

-

VISO (II statybos etapas)

0,110

0,373

0,024

0,011

VISO (įgyvendinus II statybos etapą)

3,809

13,024

1,372

0,668

Lengvieji automobiliai

0,0006

Aplinkos oro taršos vertinimas. Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas
kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu
pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti. LR aplinkos
apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės
veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo
rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti.
Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Šiaulių hidrometeorologinės
stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (9
priedas). Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010–2014 m. laikotarpio, keturių pagrindinių
meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis
ir kryptis, debesuotumas. 2010–2014 metų meteorologinių duomenų paketas panaudotas remiantis
LR Aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-492 „dėl LR AM 2007 m. lapkričio 30
d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro
užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos
orui įvertinti“ pakeitimo“, kurio 3.1 punkte nustatyta, kad veiklos vykdytojai nuo 2015 m. sausio
1 d. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos (t. y. iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.) iš Lietuvos
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hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pagal sutartis įsigytus vietovės
meteorologinius duomenis gali naudoti ne ilgiau kaip 5 (įskaitant įsigijimo) metus.
Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje nustatomuose
taškuose. Šie taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). PŪV veiklos teršalų skaidos
modelyje buvo naudojamas Dekarto (Cartesian) receptorių tinklelis. Receptorių tinklelio dydis
3120 x 3120 m, žingsnis – apie 80 m. Iš viso receptorių tinklelį sudaro 1600 receptorių.
Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.
591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ apskaičiuotų koncentracijų palyginimas
su ribinėmis vertėmis atliekamas taikant atitinkamą procentilį:
 azoto dioksido 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis,
 kietųjų dalelių (KD10) atveju taikytinas 90,4 procentilis;
 sieros dioksido (SO2) atveju taikytini 99,7 (valandos vidurkio) ir 99,2 (paros vidurkio)
procentiliai;
 anglies monoksido koncentracijai – 100 procentilis.
AERMOD modelis neturi galimybės paskaičiuoti LOJ ir formaldehido pusės valandos
koncentracijos, todėl skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su
pusės valandos ribine verte.
Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. Į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės
koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymu Nr. D1239/V-469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintomis „Aplinkos
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ ir pateiktos 5.1.7 lentelėje.
Foninis aplinkos oro užterštumas
Vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-653
„Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės
veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ 1.3.2 punktu, Aplinkos apsaugos agentūros poveikio
aplinkai vertinimo departamentas 2018-03-21 rašte Nr. (28.6)-A4-2641 (8 priedas) nurodė, azoto
oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido ir anglies monoksido pažemio koncentracijų
skaičiavimuose įvertinti santykinai švarių kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutines
metines koncentracijas. Pagal interneto svetainėje http://gamta.lt informaciją Šiaulių regione
nustatytos tokios foninės teršalų koncentracijos:
 Anglies monoksidas – 190,0 µg/m3;
 Azoto dioksidas – 6,8 µg/m3;
 Sieros dioksidas – 2,1 µg/m3;
 Kietosios daleles (KD10) – 9,4 µg/m3; Kietosios daleles (KD2,5) – 7,3 µg/m3.
5.1.7 lentelė Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės aplinkos ore
Ribinė vertė

Teršalas

Vidurkinimo intervalas
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2.5)
Azoto dioksidas (NO2)
Anglies monoksidas (CO)
Sieros dioksidas (SO2)
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)
Formaldehidas

paros
metų
metų
1 valandos
metų
8 valandų
1 valandos
paros
1/2 valandos
1/2 valandos

[µg/m3]
50
40
25
200
40
10000
350
125
5000
100
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Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas modeliuojant išmetamų aplinkos
oro teršalų sklaidą be foninės taršos ir su fonine tarša. Sklaidos modeliavimo rezultatai ir jų
palyginimas su ribinėmis vertėmis pateikiami 5.1.8 lentelėje.
5.1.8 lentelė Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai

3
10000
200
40
50
40
25
350
125
100

Apskaičiuota
didžiausia
koncentracija
nevertinant foninės
taršos
vnt.
dalimis
[µg/m3]
ribinės
vertės
4
5
263,376
0,026
134,285
0,671
14,026
0,351
0,647
0,013
1,002
0,025
0,502
0,020
0,708
0,002
0,117
0,001
0,018
0,0002

5000

55,993

Ribinė vertė
Teršalas

Vidurkinimo
intervalas
1
Anglies monoksidas(CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas (SO2)
Formaldehidas
Lakieji organiniai junginiai

2
8 valandų
1 valandos
metų
paros
metų
metų
valandos
paros
1/2 valandos
1/2 valandos

[µg/m3]

0,011

Apskaičiuota
didžiausia
koncentracija
įvertinus foninę
taršą
vnt.
dalimis
[µg/m3]
ribinės
vertės
4
5
453,376
0,045
139,085
0,695
18,826
0,471
10,047
0,201
10,402
7,802
2,808
2,217
-

0,26005
0,312
0,008
0,018
-

Atlikus planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos matematinį
modeliavimą, nustatyta, kad nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nėra viršijamos įvertinus ir
esamą foninę taršą. Teršalų didžiausios koncentracijos apskaičiuotos ūkinės veiklos teritorijos
ribose, už teritorijos ribų aplinkos oro kokybė bus įtakojama minimaliai. Teršalų sklaidos
žemėlapiai pridedami 4 priede.
Aplinkos oro taršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės
MDP ir baldų gamybos procesuose susidarę teršalai į aplinkos orą bus išmetami juos valant
valymo įrenginiuose. Planuojamoje biokuro katilinėje numatomi multiciklonai prie kiekvieno
katilo ir bendras kondensacinis ekonomaizeris, išvalantis į aplinkos orą išmetamus teršalus iki
teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.
Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos taršos priemonės pateikiamos
5.1.9 lentelėje.
5.1.9 lentelė Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės
Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
valymo įrenginį
praėjęs dujų
srautas, Nr.
1
001
002
003

Valymo įrenginyje valomi
(nukenksminami) teršalai

Valymo įrenginiai
pavadinimas ir paskirties
apibūdinimas

kodas

pavadinimas

2
3
4
Medžio drožlių plokščių (MDP) gamyba ( I statybos etapas)
Ciklonas nuo smulkintuvo E1
56
Kietosios dalelės (C)
Ciklonas nuo drožliavimo staklių E2 56
Kietosios dalelės (C)
Šlapias Elektrostatinis filtras E17
56
Kietosios dalelės (C)

kodas
5
4281
4281
4281
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Taršos šaltinio, į
kurį patenka pro
valymo įrenginį
praėjęs dujų
srautas, Nr.

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

018
019
020
021
022
023
024
025
026

027

Valymo įrenginyje valomi
(nukenksminami) teršalai

Valymo įrenginiai
pavadinimas ir paskirties
apibūdinimas

kodas

pavadinimas

Formaldehidas
Azoto oksidai (C)
Filtras HP E4
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E14
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras HP E3
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E5
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E6
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E7
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E8
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E18
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E9
56
Kietosios dalelės (C)
Kietosios dalelės (C)
Filtras E10
56
Formaldehidas
Filtras E13
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E15
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras E16
56
Kietosios dalelės (C)
Kietosios dalelės (C)
Šlapias Elektrostatinis filtras E11
56
Formaldehidas
Anglies monoksidas (C)
Baldų gamyba ( II statybos etapas)
Filtras BGII
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras BGIII
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras BGIV
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras BGVI
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras BGV
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras PI
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras PII
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras BGI
56
Kietosios dalelės (C)
Filtras PIII
56
Kietosios dalelės (C)
Šilumos gamyba ( I statybos etapas)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Multiciklonų ir kondensacinio
56
ekonomaizerio blokas
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (A)

kodas
871
5872
4281
4281
4281
4281
4281
4281
4281
4281
4281
4281
871
4281
4281
4281
4281
871
6069
4281
308
4281
4281
4281
4281
4281
4281
4281
177
250
1753
6493

5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant
į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus.
Technologinės veiklos sukeliamas kvapas yra vertintas pagal kvapo valdymo metodines
rekomendacijas, parengtas įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ priemones.
(Informacijos šaltinis :http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf).
Vertinamoje ūkinėje veikloje galima tarša specifiniais lakiųjų organinių junginių,
formaldehido, sieros dioksido ir azoto dioksido kvapais.
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Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View”,
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai
aplinkoje modeliuoti. Kvapų modeliavimo taršos šaltinių fiziniai parametrai ir vietovės
meteorologinės sąlygos priimti analogiški kaip ir oro teršalų sklaidos modeliavime.
Iš MDP gamybos cecho ir kuro deginimo įrenginių galima tarša formaldehido, azoto
oksidų ir sieros dioksidų kvapais. Taršos šaltiniai išmetantys minėtus teršalus buvo vertinami kaip
kvapo taršos šaltiniai. Baldų gamyba kvapų susidarymo ir išmetimo į aplinkos orą neįtakoja.
Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios
aplinkos ore“ reglamentuoja didžiausią leidžiamą kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios
aplinkos ore, kuri yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).
Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos
koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės
olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo
nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė
prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3). Išmetamų teršalų kvapo slenksčio vertės
priimtos pagal 2012 m. Kvapų valdymo metodinių rekomendacijas, kurias parengė VGTU pagal
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM užsakymą.
Vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis, 2012“, modeliuojant
kvapo sklaidą aplinkos ore buvo vertinami šie teršalai turintys kvapą ir kuriems nurodomos kvapo
slenkstinės vertės: formaldehidas, azoto dioksidas ir sieros dioksidas.
Naudojamas emisijos matas – OUE/s. Kvapų emisijos (OUE/s) apskaičiuojamas pagal
teršalo koncentraciją taršos šaltinio išmetamame sraute. Visi kvapų šaltiniai yra planuojami
pirmame statybų etape. Antrame statybos etape nėra kvapų taršos šaltinių.

49
5.2.1 lentelė Kvapo taršos šaltinių emisijos
Taršos
šaltinis

Teršalo
pavadinimas

Teršalo
koncentracija,
mg/m3

Tūrio debitas,
m3/s

I statybos etapas
Formaldehidas
15,0
003
68,06
Azoto oksidai (B) 450,0
013
Formaldehidas
1,0
11,67
017
Formaldehidas
0,06
18,30
Azoto oksidai (B) 432,7
027
16,09
Sieros dioksidas
22,7
(A)
028
Azoto oksidai (B) 27,8
16,19
029
Azoto oksidai (B) 0,9
0,3
030
Azoto oksidai (B) 0,9
0,3
031
Azoto oksidai (B) 0,04
0,3
032
Azoto oksidai (B) 596,7
0,3
034
Azoto oksidai (B) 333,3
0,3
II statybos etapas
Aplinkos taršos kvapais nėra

Kvapo
slenksčio
vertė,
mg/m3

Momentinė
kvapo
emisija,
OUE/s

1,07
0,33
1,07
1,07
0,33

954,0
87500,0
10,9
1,07
20016,3

1,85

198,4

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

1286,1
0,8
0,8
0,03
511,4286
285,7143

Aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė. Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai nurodyti
5.2.2 lentelėje.
5.2.2 lentelė PŪV kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai
Ribinė vertė
Teršalas
Kvapas

Apskaičiuota didžiausia kvapų koncentracija

OUE/m3
8

OUE/m3
0,04

vnt. dalimis ribinės
vertės
0,005

Atliktu kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimu nustatyta, kad kvapo koncentracijos
vienos valandos vidurkio intervale neviršija Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (toliau- HN 121:2010) nustatytos ribinės
vertės gyvenamosios aplinkos ore 8 OUE/m3 vertės. Apskaičiuota didžiausia kvapo koncentracija
0,04 OUE/m3, tai sudaro 0,005 vienetus kvapo ribinės vertės. Kvapų sklaidos schema yra 5 priede.
5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji 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).
Teisės aktuose išskiriami judrieji (mobilūs) ir stacionarūs aplinkos triukšmo šaltiniai:
pagrindiniais judriaisiais (mobiliais) aplinkos triukšmo šaltiniais laikomi automobilių srautai,
stacionarūs šaltiniai – ūkinėje veikloje naudojami įrengimai. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo
metu aplinkos triukšmą sukels įmonės esami ir planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai ir
mobilūs taršos šaltiniai.
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Triukšmui labiausiai jautrios vietos yra gyvenamosios patalpos, poilsio zonos, kurortai,
mokyklos, ikimokyklinės įstaigos, gydymo įstaigos. Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
HN 33:2011 reglamentuojami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje nurodyti 5.3.1 lentelėje.
5.3.1 lentelė Triukšmo ribiniai dydžiai
Paros
laikas*,
val.

Ekvivalentinis
garso slėgio lygis
(LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis
(LAFmax), dBA

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

65
60
55

70
65
60

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
diena
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir
vakaras
kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
naktis
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

55
50
45

60
55
50

Objekto pavadinimas

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų
dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.

Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso
slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius, kurie pagal triukšmo
valdymo įstatymą apibrėžiami, kaip:
 dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų
dienos vidurkis;
 vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų metų
vakaro vidurkis;
 nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto
miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienų
metų nakties vidurkis;
 dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo poveikio sukelto apibendrinto
dirginimo rodiklis. Dienos, vakaro, nakties triukšmo lygis Ldvn decibelais (dBA)
paskaičiuojamas pagal formulę:
1

𝐿𝑑𝑣𝑛 = 10lg 24 (12 × 10

𝐿𝑑𝑖𝑒𝑛𝑜𝑠
10

+ 4 × 10

𝐿𝑣𝑎𝑘𝑎𝑟𝑜 +5
10

+ 8 × 10

𝐿𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑠 +10
10

).

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 išsidėstymo schema pateikiama 5.3.1.1 paveiksle ir 11 priede
pateikiamoje technologinėje schemoje.
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MDP medienos plokščių gamyba
MDP medienos plokštė gaminama iš nenužievintų rąstų, juos smulkinant medienos
smulkintuvu. Analogiškų įrenginių matavimais nustatyta, kad rąstų smulkinimo įrenginys
(triukšmo šaltinis – T1) skleidžia 95,4 dBA vidutinį ekvivalentinio nuolatinio garso slėgio lygį1,
t. y. garso galia sudarytų 106,4 dBA. Pagal projektinę dokumentaciją šalia šio įrenginio
planuojama įrengti ventiliatorių (10 priedas, E1), kurio garso galia sudarytų 96 dBA.
Suminis keleto triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis apskaičiuojamas pagal formulę2:
𝐿 = 10𝑙𝑔 ∑𝑛𝑖=1 100,1𝐿𝑖 𝑑𝐵,
kur n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis; Li – triukšmo šaltinio lygis
(dBA). Suminė šių triukšmo šaltinių garso galia sudarytų 106,8 dBA.
Pagal projekto dokumentaciją (11 priedas) pjuvenų, skiedros rūšiavimo įrenginio (T2) ir
džiovyklos įrenginio (T4) garso galios atitinka 96 dBA. Susmulkinta mediena patenka į 5 vnt.
drožliavimo įrenginių pastatą (T3). Pagal metodinius nurodymus „Medienos smulkinimo įrenginių
sukeliamas triukšmas ir jo poveikis“3 kiekvieno įrenginio sukeliamas triukšmo lygis sudaro 102
dBA, o suminė visų įrenginių garso galia apie 109 dBA.
Drožlės rūšiavimo įrenginyje (T5) pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra 2 ventiliatoriai (10
priedas, E5). Pagal projekto dokumentaciją kiekvieno iš jų garso galia sudaro 95 dBA, suminė
dviejų ventiliatorių garso galia – 98 dBA.
Pagal darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatus triukšmo lygio,
veikiančio darbuotojus, leistina viršutinė ekspozicijos vertė Lex, 8h = 85 dB. Skaičiavimuose
priimta, jog MDP medienos plokščių gamybos pastato (T6) viduje triukšmo lygis gali siekti iki 85
dBA. Pastato sienų garso izoliavimo rodiklis Rw priimtas ne mažesnis negu 35 dBA. Įrenginių,
esančių medienos plokščių gamybos patalpose vidutinis triukšmo lygis neviršys 85 dBA.
Ant MDP gamybos pastato stogo yra montuojami aštuoni oro ištraukimo ventiliatoriai –
ventkameros (T7-1 – T7-8), kurių garso galia svyruoja nuo 76 iki 81 dBA. Duomenys nurodyti
5.3.1.1 lentelėje
5.3.1.1 lentelė

Ventiliatorių sukeliamo garso parametrai
ŠVOK ventkameros
Garso slėgio lygis,
dBA (1 m atstumu)
Taršos šaltinio pavadinimas
Taško Nr.
Viduje Lauke
Vent. kamera 3
T7-1
65
65
Vent. kamera 2
T7-2
70
70
Vent. kamera 1
T7-3
70
70
Vent. kamera 7
T7-4
70
70
Vent. kamera 6
T7-5
70
70
Vent. kamera 5
T7-6
65
65
Vent. kamera 8
T7-7
65
65
Vent. kamera 4
T7-8
70
70

Garso galia,
dBA
76
81
81
81
81
76
76
81

Baldų gamyba
Baldų gamybos įrenginių sukeliamas triukšmas įvertintas pagal informacinį dokumentą4
skirtą darbdaviams, dirbantiems medienos pramonėje, ir teikia rekomendacijas dėl triukšmo
Kibirkštienė I. ir kiti. Triukšmo tyrimas medienos smulkintuvo LAIMET HP-21 operatoriaus darbo aplinkoje. ISSN 18221823 Žmogaus ir gamtos sauga 2016, ASU.
1

Triukšmo
poveikio
visuomenės
sveikatai
tvarkos
aprašas.
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260224?jfwid=q86m1vqqw
2

Prieiga

internete

3

Prieiga internete – http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr618.pdf

4

Reducing noise at woodworking machines. Prieiga internete – http://www.hse.gov.uk/pubns/wis13.pdf

–

https://e-
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keliamos rizikos valdymo. Tai papildo informacinį dokumentą „INDG362. Triukšmas darbe.
Trumpas rizikos valdymo vadovas“.
Baldų ruošinių gamybos linijoje (T9) MGF/HDF plokštės yra šlifuojamos šlifavimo
staklėmis, kurių sukeliamo triukšmo lygis – 97 dBA. Vėliau plokštės pjaustomos diskiniais
pjūklais kurių triukšmo lygis – 102 dBA. Likę įrenginiai – laminavimo, dažymo linijos, kurios
sukelia bendrą 85 dBA garso lygį. Kiekvienos baldų gamybos linijos, baldų ruošinių gamybos
patalpoje apskaičiuota suminė garso galia sudaro 103,3 dBA.
Skaičiavimuose įvesta pataisa dėl garso sklidimo pastato viduje, kuri apskaičiuota pagal formulę5:
𝐷
𝐿𝑃 = 𝐿𝑁 + 10 log (4𝜋𝑟 2 ) + 4/𝑅),
kur LP – emisijos garso slėgio lygis (dBA); LN – triukšmo šaltinio garso slėgio lygis (dBA); D –
krypties koeficientas; R – patalpos konstanta (m2);  – 3,14...; r – atstumas nuo triukšmo šaltinio
(m). Visiems įrenginiams vienu metu dirbant 1 metru atstumu nuo vidinės pastato sienos, garso
slėgio lygis prie vidinės sienos sudarytų 98,5 dBA. Pastato sienų garso izoliavimo rodiklis Rw
priimtas ne mažesnis negu 35 dBA.
Supjautos, laminuotos ir dažytos plokštės patenka į penkias baldų surinkimo linijas (T8) –
tris pirmoje baldų gamybos linijoje ir dvi antroje baldų gamybos linijoje.
Surinkimo linijoje baldų ruošiniai apdirbami šiomis operacijomis:
- Pjovimas juostiniais pjūklais su obliavimu. Triukšmo lygis – 100 dBA.
- Pjovimas dvipusio pjovimo staklėmis. Triukšmo lygis – 107 dBA.
- Pjovimas vienpusio pjovimo staklėmis. Triukšmo lygis – 104 dBA.
- Gręžimas. Triukšmo lygis – 98 dBA.
- Frezavimas. Triukšmo lygis – 105 dBA.
Baldų gamybos linijos, baldų surinkimo patalpoje su trimis surinkimo linijomis suminis
triukšmo lygis apskaičiuotas – 115,6 dBA. Įvedus pataisą dėl garso sklidimo pastato viduje,
visiems įrenginiams dirbant vienu metu 3 metrų atstumu nuo vidinės pastato sienos, garso slėgio
lygis prie vidinės sienos sudarytų 102 dBA. Pastato sienų garso izoliavimo rodiklis Rw priimtas
ne mažesnis negu 35 dBA. Ant baldų gamybos pastato stogo yra montuojami devyni oro
ištraukimo ventiliatoriai – ventkameros (T10-1 – T10-9), kurių kiekvienos garso galia – po 81
dBA. Duomenys nurodyti 5.3.1.2 lentelėje
5.3.1.2 lentelė

Ventiliatorių sukeliamo garso parametrai
ŠVOK ventkameros

Taršos šaltinio pavadinimas
Vent. kamera 1
Vent. kamera 2
Vent. kamera 3
Vent. kamera 4
Vent. kamera 5
Vent. kamera 6
Vent. kamera 7
Vent. kamera 8
Vent. kamera 9

Taško Nr.
T10-1
T10-2
T10-3
T10-4
T10-5
T10-6
T10-7
T10-8
T10-9

Garso slėgio lygis,
dBA (1 m atstumu)
Viduje
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Lauke
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Garso galia,
dBA
81
81
81
81
81
81
81
81
81

Krovos darbai
Rąstai sandėliuojami lauke, įmonės teritorijoje. Rąstų krovą planuojama vykdyti 7
krautuvais, skiedrų krovą – 1 krautuvu. Visų šių krautuvų (T11-1 – T11-8) garso galia priimta
pagal Liebherr LH 50 M Timber krautuvo techninius duomenis (10 priedas) ir sudaro – 104 dBA.
5

Garso sklidimas patalpoje. Prieiga internete – https://www.engineeringtoolbox.com/sound-propagation-indoor-d_72.html
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Planavimo organizatorius pasirinko mažiau galios turinčius krautuvus, lyginant su poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytais. Todėl šie krautuvai įtakoja 1 dBA mažesnę garso galią.
Skiedra iš vagonų bus iškraunama krautuvų pagalba. Bus eksploatuojami 3 vnt. krautuvai
(T12-1 – T12-3, kurių garso galia priimta pagal Manitou MLT-X735 krautuvo techninius duomenis
(10 priedas) ir sudaro – 106 dBA. Vienu metu gali būti vykdoma krova visose 3 geležinkelio
atšakose. Derva bus išpilama vamzdynu ir papildomai triukšmo neįtakos.
Katilinė
Katilinės (T14) įrenginiai sumontuoti viduje – priimamas visuminis 85 dBA triukšmo lygis
(pagal darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatus triukšmo lygio, veikiančio
darbuotojus, leistina viršutinė ekspozicijos vertė Lex, 8h = 85 dB.). Pastato sienų garso izoliavimo
rodiklis Rw priimtas ne mažesnis negu 35 dBA.
Kuro sandėlyje patalpoje bus eksploatuojamas krautuvas, kurio garso galia priimta pagal
Manitou MLT-X735 krautuvo techninius duomenis (10 priedas) ir sudaro – 106 dBA. Kuras
atvežamas krovininiu transportu ir išpilamas uždarame sandėlyje.
Kiti triukšmo šaltiniai
Pagal projektinę dokumentaciją lauke prie drožliavimo įrenginių pastato planuojama
įrengti 1 ventiliatorių (T15), kurio garso galia – 96 dBA (11 priedas, E2). Pastate, šalia drožlės
rūšiavimo įrenginio, planuojama įrengti 3 ventiliatorius (T16), iš kurių kiekvieno garso galia siekia
97 dBA (11 priedas, E6, E7, E8). Suminė garso galia sudarytų 101,8 dBA. Šalia MDP medienos
plokščių gamybos pastato planuojama įrengti 5 ventiliatorius (T17-T21), iš kurių garso galia
svyruoja nuo 99 iki 104 dBA (11 priedas, E9, E10, E13, E15, E18))
Prie ventiliatorių Nr. T17, T18, T20 ir T21 siūloma įrengti prieštriukšminę sienutę, kurios
tipas – garsą atspindintis, ilgis – 70 metrų, aukštis – ne mažiau kaip 3 metrai.
Planuojamos ūkinės veiklos metu veikiančių triukšmo šaltinių analizė ir duomenys apie juos
pateikiami 5.3.1.3 lentelėje.
5.3.1.3 lentelė.
Nr.

T1**
T2*
T3**
T4
T5
T6*
T7-1
T7-2
T7-3
T7-4
T7-5

I ir II statybos etapų stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai

Darbo laikas, valandomis
Triukšmo šaltiniai
Diena
Vakaras
Naktis
(7–19 val.) (19–22 val.) (22–7 val.)
MDP medienos plokščių gamyba (I statybos etapas)
Rąstų smulkinimo įrenginys.
106,4
12 val.
2 val.
4,5 val.
Plotinis triukšmo šaltinis.
Pjuvenų,
skiedros
rūšiavimo
įrenginys.
96,0
12 val.
2 val.
4,5 val.
Plotinis triukšmo šaltinis.
Drožliavimo įrenginių pastatas.
109,0
Visa para
Plotinis triukšmo šaltinis.
Džiovyklos įrenginys.
96,0
12 val.
2 val.
4,5 val.
Plotinis triukšmo šaltinis.
Drožlės rūšiavimo įrenginys.
98,0
12 val.
2 val.
4,5 val.
Plotinis triukšmo šaltinis.
Bendras MDP vidaus įrenginių
triukšmo lygis patalpų viduje.
85,0
Visa para
Plotinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 3 (ant stogo).
76,0
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 2 (ant stogo).
81,0
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 1 (ant stogo).
Visa para
81,0
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 7 (ant stogo).
81,0
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 6 (ant stogo).
81,0
Garso galia,
dBA
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Nr.

T7-6
T7-7
T7-8

Garso galia,
dBA

Triukšmo šaltiniai
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 5 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 8 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 4 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.

Darbo laikas, valandomis
Diena
Vakaras
Naktis
(7–19 val.) (19–22 val.) (22–7 val.)

76,0
76,0
81,0
Baldų gamyba (II statybos etapas)

T8*
T9*
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109

Baldų surinkimo linija
Plotinis triukšmo šaltinis.
Baldų ruošinių gamybos linija.
Plotinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 1 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 2 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 3 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 4 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 5 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 6 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 7 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 8 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventkamera 9 (ant stogo).
Taškinis triukšmo šaltinis.

102,0

Visa para

98,4

Visa para

81,0
81,0
81,0
81,0
81,0

Visa para

81,0
81,0
81,0
81,0

Krovos darbai (I statybos etapas)
T111
T112
T113
T114
T115
T116
T117
T118
T121
T122

Krautuvas (rastų krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (rastų krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (rastų krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (rastų krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (skiedros krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (rastų krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (rastų krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (rastų krova).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (vagonų krovos darbai).
Plotinis triukšmo šaltinis.
Krautuvas (vagonų krovos darbai).
Plotinis triukšmo šaltinis.

104,0

10 val.

2 val.

-

104,0

10 val.

2 val.

-

104,0

10 val.

2 val.

2 val.

104,0

10 val.

2 val.

-

104,0

10 val.

2 val.

-

104,0

10 val.

2 val.

2 val.

104,0

9 val.

-

-

104,0

9 val.

-

-

106,0

12 val.

-

-

106,0

12 val.

-

-
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Garso galia,
dBA

Nr.

Triukšmo šaltiniai

T123

Krautuvas (vagonų krovos darbai).
Plotinis triukšmo šaltinis.

Darbo laikas, valandomis
Diena
Vakaras
Naktis
(7–19 val.) (19–22 val.) (22–7 val.)

106,0

12 val.

-

-

10 val.

1,5 val.

2 val.

Katilinė (I statybos etapas)
T13*
T14*

Katilinės kuro krautuvas.
Plotinis triukšmo šaltinis.
Katilinės įrenginiai.
Plotinis triukšmo šaltinis.

106,0
85,0

Visa para

Kiti triukšmo šaltiniai (I statybos etapas)
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21

Ventiliatorius (z=2m)
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventiliatorius, 3 vnt.* (z=2m)
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventiliatorius (z=2m)
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventiliatorius (z=2m)
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventiliatorius (z=2m)
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventiliatorius (z=2m)
Taškinis triukšmo šaltinis.
Ventiliatorius (z=2m)
Taškinis triukšmo šaltinis.

96,0

Visa para

101,8

Visa para

99,0

Visa para

104,0

Visa para

103,0

Visa para

100,0

Visa para

100,0

Visa para

* – Pastato sienų garso izoliacijos Rw rodiklis – 35 dBA.
** – Pastato sienų garso izoliacijos Rw rodiklis – 50 dBA.
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Įmonės teritorijoje transporto sukeliamas triukšmas
Bendrą automobilių paros srautą sudarys 100 lengvųjų ir 143 sunkiasvorių automobilių.
Skaičiavimuose vertinamos automobilių stovėjimo aikštelės (P1 ir P2). Automobilių srauto
duomenys nurodyti 5.3.1.4 lentelėje.
5.3.1.4 lentelė.

Į PŪV teritoriją atvažiuojantis ir išvažiuojantis autotransportas
Valandinis automobilių skaičius

Triukšmo šaltiniai
Lengvieji automobiliai.
Linijinis triukšmo šaltinis.
Sunkiasvoriai automobiliai.
Linijinis triukšmo šaltinis.

Garso galia,
dBA

Diena
(7-19 val.)

Vakaras
(19-22 val.)

Naktis
(22-7 val.)

5,58

0

3,67

85

8,33

4,67

3,22

95

PŪV teritorijoje per metus numatyta iškrauti apie 9250 vagonų su skiedra, 2000 vagonų
ir 1200 platformų su medieną, 1000 vagonų su derva. Geležinkelio srauto duomenys nurodyti
5.3.1.5 lentelėje
5.3.1.5 lentelė.

Į PŪV teritoriją atvažiuojantis bėginis transportas
Vidutinis paros vagonų skaičius

Triukšmo šaltiniai
Geležinkelio atšaka (žym. G1–1)
Geležinkelio triukšmas.
Geležinkelio atšaka (žym. G1–2)
Geležinkelio triukšmas.
Geležinkelio atšaka (žym. G1–3)
Geležinkelio triukšmas.
Geležinkelio atšaka (žym. G2–1)
Geležinkelio triukšmas.
Geležinkelio atšaka (žym. G2–2)
Geležinkelio triukšmas.
Geležinkelio atšaka (žym. G2–3)
Geležinkelio triukšmas.

Diena
(7–19 val.)

Vakaras
(19–22 val.)

Naktis
(22–7 val.)

Vidutinis
paros vagonų
skaičius

2

-

-

2

7

-

-

7

29

-

-

29

5

-

-

5

5

-

-

5

14

-

-

14

Prieštriukšminės priemonės.
Tam, kad sumažinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo sklidimą, planavimo organizatorius
numato įdiegti papildomas triukšmą atspindinčias priemones – prieštriukšmines sienutes prie
įrenginių ir prie ūkinės veiklos žemės sklypo pietinės ir rytinės ribos.
Prie ventiliatorių Nr. T17, T18, T20 ir T21 numatoma įrengti prieštriukšminę sienutę Nr. 1,
kurios tipas – garsą atspindintis, ilgis – 70 metrų, aukštis – ne mažiau kaip 3 metrai. Prie pietinės
ūkinės veiklos žemės sklypo ribos siūloma įrengti 575 metrų ilgio, 3 metrų aukščio garsą
atspindinčią prieštriukšminę sienutę Nr. 2. Prie rytinės ūkinės veiklos žemės sklypo ribos siūloma
įrengti 145 metrų ilgio, 3 metrų aukščio garsą atspindinčią prieštriukšminę sienutę Nr. 3
Triukšmo šaltinių ir prieštriukšminių sienučių schema pateikta 5.3.1.1 paveiksle.
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5.3.1.1 pav.

PŪV teritorijoje veikiančių I ir II statybos etapų stacionarių ir mobilių triukšmo
šaltinių su prieštriukšminėmis sienutėmis schema.
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5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių
produkciją ir pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys,
mobiliųjų triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi su
įmonės veikla susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas
ir judėjimo sąlygos; pateikiami įmonės teritorijoje esančių automobilių aikštelių duomenys
(plotas, išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo laikas
Į ūkinės veiklos teritoriją atvykstančio autotransporto triukšmas
Autotransportas į teritoriją atvažiuos Aušros ir Ryto gatvėmis. Bendrą automobilių paros
srautą į PŪV teritoriją sudarys 100 lengvųjų ir 143 sunkiasvorių automobilių.
5.3.2.1 lentelė.

Į PŪV teritoriją atvažiuojantis ir išvažiuojantis autotransportas
Valandinis automobilių skaičius
Garso
Triukšmo šaltiniai
Diena
Vakaras
Naktis
dBA
(7-19 val.) (19-22 val.) (22-7 val.)
Lengvieji automobiliai.
5,58
0
3,67
85
Linijinis triukšmo šaltinis.
Sunkiasvoriai automobiliai.
8,33
4,67
3,22
95
Linijinis triukšmo šaltinis.

galia,

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.
Triukšmo skaičiavimo programinė įranga
Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA
programinę įrangą. 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:
 Pramoninis triukšmas (ISO 9613);
 Kelių transporto triukšmas (NMPB-Routes-96);
 Geležinkelio triukšmas (SRM II).
Vadovaujantis Aplinkos triukšmo direktyvos 2002/49/EB II priedo nuostatomis, kelių
transporto triukšmo strateginiams žemėlapiams sudaryti turi būti taikoma Prancūzijos
nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB),
nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5d. įsakyme dėl kelių
infrastruktūros triukšmo. Oficialus leidinys, 1995 m. gegužės 10d., 6 straipsnis ir Prancūzijos
standartas „XPS31-133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys
gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas,
CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores,
CETUR 1980“) nurodymais.
Triukšmo modeliavimo sąlygos
Skaičiuojant triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos palankiausios sąlygos triukšmo
sklidimui:
 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m, skaičiavimo žingsnis – 5 m;
 oro temperatūra +10 ºC, santykinis drėgnumas 70 %;
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 triukšmo slopinimas – įvertinti gretimų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje,
įvertintos dangų absorbcinės charakteristikos;
 įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas;
 transporto srautas vertinamas kaip linijinis triukšmo šaltinis, kuris apibrėžiamas vieno
metro ilgio kelio ruožo atkarpoje tam tikra kryptimi sklindančio garso galingumu pagal
atitinkamus oktavos dažnio juostas;
 atsižvelgiant į kelio dangos rūšį, kelių transporto triukšmo sklidimo skaičiavimuose
taikomos pataisos. Buvo priimti tokie kelio ruožo dangos parametrai: glotnus asfaltas –
betono ar mastikos (smooth asphalt – concrete or mastic);
 transporto greitis PŪV teritorijoje priimtas – 20 km/val., už PŪV teritorijos ribų – 50
km/val.
Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai
PŪV triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami
žemiau lentelėse, o žemėlapiai 6 priede.
5.3.3.1 lentelė.

Apskaičiuoti prognozuojami PŪV veiklos triukšmo rodikliai ties PŪV žemės
sklypo ribomis bei artimiausioje gyvenamoje aplinkoje
Apskaičiuotas triukšmo rodiklis, dBA

Vieta

Ldienos

Lvakaro

Lnakties

LDVN

Šiaurinė PŪV sklypo riba

34–36

33–34

29–33

38–40

Rytinė PŪV sklypo riba

39–57

37–57

35–57

43–64

Pietinė PŪV sklypo riba

44–55

40–47

33–42

44–54

Vakarinė PŪV sklypo riba

36–55

34–53

31–48

39–57

Gyvenamas namas (žym. C)

34

33

29

37

Gyvenamas namas (žym. D)
HN 33:2011 ribinė vertė

41

41

37

55

50

45

45
55

Įgyvendinus I ir II statybos etapus

Pagal atliktą triukšmo vertinimą ir triukšmo sklaidos matematinį modeliavimą
apskaičiuoti triukšmo rodikliai įgyvendinus abu statybos etapus prie artimiausios gyvenamosios
aplinkos neviršija HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių gyvenamajai aplinkai visais paros
laikotarpiais.
Tačiau apskaičiuotas triukšmo lygis viršija gyvenamosios teritorijos ribines triukšmo
vertes prie ūkinės veiklos žemės sklypo ribos.
5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys:
radiotechninių objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės
dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
papildomai nurodoma skaičiavimams naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos
programa, naudotas skaičiavimo standartas ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis,
modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis,
taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis.
Planuojama ūkinė veikla nejonizuojančios spinduliuotės neįtakoja.
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5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką
darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės
aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai
Kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių
nėra.
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.)
Psichologiniai veiksniai.
Neigamus psichologinius veiksnius planuojant ūkinę veiklą, o vėliau ją įgyvendinant gali
lemti šie faktoriai:
 savalaikės informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą stoka;
 žemės vertės sumažėjimas dėl numatomų apribojimų, įtakojamų suformuojamų
sanitarinės apsaugos zonų.
Vykdant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra užtikrinamas tinkamas visuomenės
informavimas. Suinteresuoti asmenys gali dalyvauti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procese, teikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus. Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą buvo informuota Akmenės rajono ir
respublikiniame laikraščiuose, Naujosios Akmenės seniūnijoje bei ataskaitos rengėjo interneto
puslapiuose. Visuomenės pasiūlymų ar pretenzijų nėra gauta. Visuomenės supažindinimas su
vertinimu mažina konfliktų tikimybę. Į visus motyvuotus visuomenės pasiūlymus bus
atsižvelgta.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu yra įvertinta planuojamos ūkinės veiklos galima
įtaka sveikatai poveikį darantiems veiksniams. Atlikus oro taršos ir kvapo sklaidos skaičiavimus
ir rezultatus palyginus su higienos normomis nustatytais leidžiamais lygiais, galima teigti, kad
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai nebus, todėl įtakos atsirasti psichologiniams
veiksniams dėl sveikatos sutrikimų, gyvenant šalia nagrinėjamų planuojamų medienos pramonės
įmonių, nėra. Įvertinus fizinę taršą – ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, apskaičiuota, kad
triukšmo ribinės vertės, taikomos gyvenamosioms teritorijoms, viršija palei visą ūkinės veiklos
žemės sklypą, išskyrus tas perimetro vietas, kur taikomos triukšmą slopinančios priemonės.
Suformavus patikslintą sanitarinės apsaugos zonos ribą pagal triukšmo ribines vertes, nustatytas
gyvenamajai teritorijai, galima teigti, kad už sanitarinės apsaugos zonos ribos triukšmo poveikio
visuomenės sveikatai nebus.
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 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).
Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonių, paskatinimo ar
kompensacinių priemonių aprašymas.
Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės:
 Įrenginių nuolatinė techninė priežiūra, kad nebūtų viršijamos gamyklinės triukšmo
techninės charakteristikos ir aplinkos oro cheminės taršos normos.
 Gamybos procesuose susidarę teršalai į aplinkos orą bus išmetami po jų išvalymo valymo
įrenginiuose (ciklonuose, filtruose, šlapiuose elektrostatiniuose filtruose). Planuojamoje
biokuro katilinėje numatomas multiciklonų ir kondensacinio ekonomaizerio blokas,
išvalantis į aplinkos orą išmetamus teršalus iki teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.
 Siekiant valdyti sanitarinės apsaugos zonos ribą, t.y. užtikrinti, kad teisės aktais nustatytos
ribinės triukšmo vertės už ūkinės veiklos žemės sklypo ribos nebūtų viršijamos, būtina
įrengti triukšmą atspindinčias sienas. Numatoma, kad triukšmo barjerai įrengiami ant
ūkinės veiklos žemės sklypo pietinės ir rytinės ribos.
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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);
Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta, vadovaujantis Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių
duomenų bazių duomenimis ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos duomenimis
(EUROSTAT).
Gyventojų skaičius. 2017 metų sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 847 904 gyventojų, tai yra
40 654 mažiau nei 2016 metų pradžioje (šaltinis: EUROSTAT). Akmenės rajone 2018 m.
(išankstiniais duomenimis) nuolatinių gyventojų skaičius 19 607. Palyginus su 2017 m., kuomet
rajone gyveno 20 210 gyventojų, šis skaičius sumažėjo 603 gyventojais. Panaši tendencija vyravo
ir 2016 metais, kuomet gyventojų skaičius buvo 20 824 ir šis skaičius sumažėjo 614 gyventojais.
Akmenės r. sav., kaip ir visoje Lietuvos teritorijoje, stebima gyventojų skaičiaus mažėjimo
tendencija, kurią įtakoja neigiama natūrali kaita bei didelė emigracija. Nuo 2014 iki 2018 metų
Akmenės raj. sav. gyventojų skaičius sumažėjo 2 070 asmenimis.

7.1.1 pav.

Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, 2014 – 20186 m. (inf. šaltinis:
Lietuvos statistikos departamentas)

2018 m. pradžios duomenimis 54,4 proc. Akmenės raj. sav. gyventojų buvo moterys, 45,6 proc.
– vyrai, 38,4 proc. žmonių gyvena kaime, 61,6 proc. – mieste.
Gimstamumas. Pastaruosius 5 metus Akmenės r. sav. gimstamumas turi tendencija didėti.
2016 metais užfiksuotas didžiausias gimstamumas nuo 2013 iki 2017 metų – 214 gimusieji

6

Išankstiniai duomenys.
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asmenys. Lietuvos Respublikoje pastebimas gimstamumo mažėjimas. Per analizuojamus metus,
didžiausias gimstamumas Lietuvoje buvo 2015 m., kuomet gimė 31475 asmenys.

7.1.2 pav.

Gimstamumas 2013 – 20177 (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)

Mirtingumas. 2017 m. mirtingumas Akmenės r. sav. lyginant su praėjusiais metais
sumažėjo. Akmenės r. sav. mirtingumo rodiklis buvo ypač aukštas 2016 metais. Akmenės r. sav.,
priešingai nei visoje Lietuvos teritorijoje, stebima mirtingumo didėjimo tendencija.

7.1.3 pav.
7

Mirtingumas 2013–2017 (šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas).

Išankstiniai duomenys.
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7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų,
pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys);
Sergamumo rodiklių analizė
Eilę metų stebint Akmenės rajono gyventojų sergamumo dinamiką, matyti, jog
daugiausiai buvo užregistruojama kvėpavimo sistemos ligų atvejų, tačiau paskutiniais
tiriamaisiais metais pastebimas ženklus šių sveikatos sutrikimų skaičiaus padidėjimas: 2014 m.
100 000 gyv. teko 29486,8 atvejų, 2015 m. – 29813,1 atvejų/100 000 gyv., o 2016 m. šis skaičius
išaugo iki 31611,6 atvejų /100 000 gyv.

7.2.1 pav.

2016 m. Akmenės rajone užregistruoti susirgimai proc. (šaltinis: Higienos
institutas. Sveikatos informacijos centras).

Analizuojant bendrąjį sergamumą – traumų, apsinuodijimų kt. išorinių priežasčių
padarinių, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemų ligomis, pastebimas didesnis
gyventojų sergamumas beveik visose ligų grupėse. Paskutiniais tiriamaisiais metais Akmenės r.
stebimas itin išaugęs ausų ligomis (100 tūkst. gyv. teko 6708,17 atvejų) sergamumo skaičius,
kai tuo tarpu 2015 m. šis rodiklis buvo 5047,92 atvejų /100 tūkst. gyv.
Stebint sergamumo kvėpavimo sistemos ligomis dinamiką, matyti, kad 2016 m. Akmenės
rajone ženkliai išaugo kvėpavimo sistemos ligų skaičius 100 tūkst. gyv. teko 31611.6 atvejai.
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7.2.2 pav.

Gyventojų sergamumas (pagal ligas) Akmenės rajone 100 tūkst. gyventojų.(šaltinis: Higienos institutas. Sveikatos informacijos
centras).
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Specialiųjų mirtingumo rodiklių analizė
Bendrasis mirtingumo rodiklis – per metus mirusių asmenų ir vidutinio metinio
gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 1 tūkst. gyventojų. Bendrasis mirtingumo rodiklis
sąlyginai pagal intensyvumo lygį yra skiriamas į mažą – mažiau 9, vidutinį– 9-15 ir didelį –
daugiau 15 mirusiųjų 1000-čiui gyventojų per metus. 2016 m. bendras mirtingumo rodiklis
Lietuvoje, lyginant su paskutiniais tiriamaisiais metais, nežymiai sumažėjo. Analizuojant
gyventojų mirtingumo tendenciją, matyti, kad 2016 m. Akmenės rajone mirtingumo rodiklis
buvo aukščiausias. Šiaulių apskrityje didžiausias mirtingumas 2016 m. buvo Akmenės r. sav.
(18,2).

7.2.3 pav.

Gyventojų mirtingumas(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas).

Vaikų iki 1 metų amžiaus mirtingumas Lietuvoje kinta nežymiai, tačiau pastebima
didėjimo tendencija, Šiaulių apskrityje – ženkliau pastebimas išaugęs mirtingumas. 2013
metais ženkliai išaugęs vaikų iki 1 metų amžiaus mirtingumas (5,8), 2015 metais sumažėjo ir
buvo lygus 4,7, tačiau paskutiniais tiriamaisiais metais vėl pastebimas rodiklio padidėjimas, ir
Šiaulių apsk. 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių teko 5,9 vaikų iki 1 metų amžiaus mirčių, Lietuvoje
1 tūkst. vaikų iki 1 metų amžiaus teko 4,5 mirčių.
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7.2.4 pav.

Vaikų iki 1 metų amžiaus mirtingumas 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių (šaltinis:
Lietuvos statistikos departamentas)

Akmenės raj. sav. dažniausia mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai
navikai, virškinimo sistemos ligos ir išorinės mirties priežastys. Ši mirties priežasčių struktūra
nekinta jau daugelį metų. 2016 metais labai išaugo mirusiųjų nuo virškinimo sistemos skaičius
(185,21/1000 gyv.), kai 2015 metais šis skaičius buvo 75,91/1000 gyv.

7.2.5 pav.

Mirtingumas 2013 metais Akmenės rajone, pagal priežastis 100 tūkst. Gyventojų (šaltinis:
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras).
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7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų
rizikos grupės, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius
žmones, mažas pajamas turinčiuosius ir kt.)
Įvertinus skaičiavimų ir modeliavimo rezultatus, bei numačius prieštriukšmines
priemones, nustatyta, kad triukšmo poveikis galimas tik pramonės ir sandėliavimo būdo
teritorijoms, bei žemės ūkio paskirties sklypams, kur nėra gyvenamosios ar visuomeninės
paskirties teritorijų. Aplinkos oro taršos ir kvapų poveikio už ūkinės veiklos žemės sklypo ribos
nėra. Vietovėje nėra žmonių grupių, kuriems būtų daromas tiriamos ūkinės veiklos poveikis.
Sanitarinės apsaugos zonos įrengimo ribos buvo nustatytos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimu. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu yra tikslinama nustatyta
zona. Patikslintos sanitarinės apsaugos zonos įregistravimas užtikrins, kad taršaus objekto
taršos poveikio zonoje, t.y. sanitarinės apsaugos zonoje nebus planuojami ir projektuojami
gyvenamieji bei kiti taršai jautrūs visuomeniniai objektai ir tuo bus išvengiama galimo
neigiamo veiklos poveikio įvairioms visuomenės grupėms, visuomenės (vietos populiacijos)
sveikatai.
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, gimstamumas, mirtingumas bei
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.
Patikslinus sanitarinės apsaugos zonos ribas, įregistravus apribojimus žemės sklypų
registro dokumentuose, poveikio visuomenės sveikatai nebus, nes nebus gyventojų, nuolat
būnančių sanitarinės apsaugos zonos ribose.
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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 – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti
teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos.
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 24
straipsnio „Sanitarinės apsaugos zonos“ 1 dalis nurodo, kad asmenys, projektuojantys,
statantys, rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą, didinti jos intensyvumą), valdantys ar
turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma (planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra
susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, arba planuojantys šių statinių teritorijas,
nustato sanitarinės apsaugos zonas (toliau – SAZ). Sanitarinės apsaugos zonos ribos
nustatomos ir įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą
vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.
Įstatymo 24 straipsnio 4 dalis nurodo, kad ūkinei veiklai, kuri susijusi su žmogaus
gyvenamosios aplinkos tarša, nustatytose ir įteisintose sanitarinės apsaugos zonose draudžiama
statyti gyvenamosios paskirties pastatus (namus), sodo namus, viešbučių, administracinės,
prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus,
specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas
kitos paskirties pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai
naudojami tik įmonės ar ūkininko ūkio reikmėms.
Sanitarinės apsaugos zonos bei jų dydžiai nustatomos Specialiosiose žemės ir miško
naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu
Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios
sąlygos) bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymu Nr. V-586 patvirtintose Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse
(toliau – Taisyklės) nurodytais atvejais.
Taisyklių II skyriaus 6-tas punktas nurodo, kad yra du SAZ ribų nustatymo būdai:
 pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius.
 atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio
aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.
SAZ ribos turi būti nustatomos tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė
aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos
teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai
aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. Pagal
Taisyklių priedo „Sanitarinės apsaugos zonų ribų dydžiai, taikomi, kai neatliekamas poveikio
visuomenės sveikatai vertinimas“ punktą 8.2 medžio drožlių plokščių gamybai būtų taikomas
300 m SAZ dydis; pagal punktą 21.1 baldų gamybai – 100 m SAZ dydis.
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Atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (toliau PAV),
atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos daromą poveikį triukšmu, neįrengiant triukšmą
slopinančių priemonių ant ūkinės veiklos žemės sklypo ribos, buvo nustatytos SAZ ribos
apimančios planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės sklypus:
- Visas planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypas (kad. Nr.3203/0010:65).
- Vakarų pusėje – sutapdinta su kitos paskirties inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo
(kad. Nr. 3203/8001:1), kuriame yra geležinkelio linija, vakarine riba;
- Šiaurės pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:65) šiaurine riba, gretimų sklypų (kad. Nr. 3203/0010:56, 3203/0010:53)
šiaurine riba, apimat žemės sklypą (kad. Nr.3203/0010:55);
- Rytų pusėje – sutapdinta su Ryto gatve apimant gretimų sklypų (kad. Nr. 3203/0010:53,
3203/0010:44) ribas, ūkinės veiklos 2 plėtros etapo sklypų kad (Nr. 3203/0010:98,
3203/0010:65, 3203/0010:49, 3203/0010:104) ribomis.
- Pietų pusėje – sutapdinta su 2 plėtros etapo ūkinės veiklos žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:104) pietine riba, gretimo sklypo (kad Nr. 3203/0010:17) rytine riba, kertant
žemės sklypą (kad. Nr. 3203/0010:17), sutapdinant su žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:2) rytine ir pietine ribomis, sutapdinant su žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:8) rytine ir pietine ribomis, ketrant žemės sklypą (kad. Nr. 3203/0012:132)
tiesia linija iki geležinkelio linijos sklypo (kad. Nr. 3203/8001:1) vakarinės ribos.
8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje
pateikia:
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio
mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei dokumentuose
bus pateikta aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi būti pažymėtos
taršos šaltinio ir / ar taršos objekto arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos
ribos, patikslintos pagal meteorologinius duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos
zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties
pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros,
mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties
pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne
senesnis kaip 1 metų sanitarinės apsaugos zonos ribų planas);
8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų
sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais;
Nagrinėjamos ūkinės veiklos įtakojamos aplinkos oro taršos ir taršos kvapais
prognozuojamos maksimalios koncentracijos neviršys norminiais teisės aktais nustatytų ribinių
verčių, todėl dėl minėtos taršos poveikio SAZ įrengimas nėra būtinas.
Ūkinės veiklos vykdymo organizatorius numatė įgyvendinti papildomas triukšmo
sklidimą slopinančias priemones – triukšmą atspindin2ias sieneles ant ūkinės veiklos žemės
sklypo ribos ir, atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, patikslinti PAV procesu
nustatytas SAZ ribas.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu nustatomos šios patikslintos SAZ ribos:
- Visas planuojamos ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypas (kad. Nr.3203/0010:65).
- Vakarų pusėje – sutapdinta su kitos paskirties inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo (kad. Nr.
3203/8001:1), kuriame yra geležinkelio linija, vakarine riba;
- Šiaurės pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:65) šiaurine riba;
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- Rytų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypų (kad. Nr. 3203/0010:98,
3203/0010:65, 3203/0010:49) rytinėmis ribomis, ties Ryto gatve.
- Pietų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:104) pietine riba.

Taip patikslinta sanitarinės apsaugos zonos riba užtikrins Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinės apsaugos zonų ribų
nustatymo ir režimo taisyklių reikalavimus, kad taršos objekto keliama 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 ir planuojama ūkinė veikla, vykdoma nagrinėjamoje vietoje,
nedarys neigiamo poveikio visuomenės sveikatai. Siūlomas sanitarinės apsaugos zonos dydis
– 873600 m2. Triukšmo taršos šaltinių, nuo kurių nustatoma sanitarinės apsaugos zona, analizė
pateikta 5.3. skyriuje.
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8.2.1.1. pav. Siūlomos patikslintos SAZ ribos
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8.2.1.2. pav. Siūlomos SAZ ribos (pagrindas: kadastrinio žemėlapio ištrauka).
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 ūkinė veikla nėra vykdoma, todėl taršos matavimai nebuvo atliekami.
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9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS
9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai 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, kad jie aprobuoti LR
aplinkos ministerijos.
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.
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 žemesiais aplinkos veiksniais,
nesukeliančiais pasekmių gyvenimo kokybei. Pirminiame šio etapo vertinime atmetame tuos
poveikių veiksnius, kurie yra mažesni už nesukeliančius pasekmių gyvenimo kokybei ir
identifikuojame tuos veiksnius, kurie yra didesni ir gali sukelti neigiamų pasekmių gyvenimo
kokybei.
Triukšmo modeliavimas atliktas programa – CadnaA 4.3. Ši programa skirta įvairių triukšmo
šaltinių skleidžiamo garso lygio modeliavimui ir prognozavimui. CadnaA programinis modelis
triukšmo sklidimo vertinimą atlieka pagal Europos komisijos direktyva 2002/49/EC (Aplinkos
triukšmo direktyva).
Aplinkos oro taršos ir kvapų sklaidos modeliavimui naudotas AERMOD View matematinis
modelis (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View modelis taikomas oro kokybei
kontroliuoti ir skirtas taškiniams, ploto, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. AERMOD
algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams,
taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės
tipams įvertinti. Šis modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių,
skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su
Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimais.
Vertinant ūkinę veiklą buvo nustatyta, kad aplinkos oro taršos veiksnys ir kvapų veiksniai
nesiekia ribinių verčių, todėl nesukels pasekmių gyvenimo kokybei. Šie veiksnia neiššaukia apsaugos
nuo jų poveikio, todėl neįtakoja SAZ ribų formavimo. Apskaičiavus, kad fizikinis veiksnys –
triukšmas yra didesnis už palyginamąją ribinę vertę, nustatyta, kad veiksnio poveikis gali turėti
neigiamą įtaką gyvenimo kokybei, todėl imtasi triukšmo valdymo priemonių, formuojama SAZ riba.
Kadangi pavojai ar rizika, sukeliami triukšmu yra dideli, palygintus su ribinių verčių veiksniais,
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, kitus teisės aktus.
9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.
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.
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA,
AR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA
VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS
AKTO STRAIPSNIS, JO DALIS, PUNKTAS).
Nagrinėjamos ūkinės veiklos įtakojamos aplinkos oro taršos ir taršos kvapais prognozuojamos
maksimalios koncentracijos neviršys norminiais teisės aktais nustatytų ribinių verčių. Apskaičiuota,
kad ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo vertės viršija ribines triukšmo vertes, tačiau įrengus
prieštriukšmines priemones, medienos perdirbimo pramonės įmonių ir transporto sukeliamas
triukšmas neviršys gyvenamojoje zonoje leidžiamų ribinių verčių.
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).
Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei verčių
skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu) įvertinus žinomus ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos
veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai, daroma išvada, kad planuojamai ūkinei
veiklai – medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statybai ir eksploatacijai - nustatatyta
sanitarinės apsaugos zonos riba yra tikslinama pagal pateiktą sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymo schemą. Sanitarinės apsaugos zona apima 87,36 ha teritoriją. Į sanitarinės apsaugos zonos
ribas gyvenamoji ir visuomeninės paskirties teritorijoe nepatenka ir jų plėtra sanitarinės apsaugos
zonos ribose negalima.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pateikiamas ataskaitos 7 priede.
12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN.
Pradėjus įmonių eksploataciją, rekomenduojama atlikti akustinio triukšmo matavimus už
sanitarinės apsaugos zonos ribos.
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Nr.152-6849; TAR, 2016, Nr.2016-10732).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2007-07-02 įsakymas Nr. V-555 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje " patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.75-3638).
Lietuvos higienos norma HN 35:2007. Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore (Žin., 2007, Nr. 55–2162; TAR, 2015-10-02, Nr. 14663).
LRAM ir LRSAM 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 "Dėl aplinkos oro užterštumo
normų nustatymo" (Žin., 2001, Nr. 106-3827; TAR, 2016-02-05, Nr. 02397).
LR Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1329/V-469 „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., 2007, Nr.67-2627).
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 "Dėl
foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui
įvertinti rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 82-3286; TAR, 2016-02-05, Nr. 201602397).
Manual Cadna. Data Kustik GmbH. Greifenberg, Germany, 2007;
Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba –
EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook), kuri įrašyta į aplinkos ministro
1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442)
patvirtintų metodikų sąrašą.
Lietuvos erdvinės informacijos portalas http://www.geoportal.lt/geoportal/
Mirties priežasčių registras. Higienos institutas.
Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema (http://sic.hi.lt/html/srs.htm)
Lietuvos statistikos departamentas (http://www.stat.gov.lt/).
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POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA
Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą).
Ūkinės veiklos organizatorius - UAB „Vakarų medienos grupė“
Informacija apie Ataskaitos rengėją.
Ataskaitos rengėjas - UAB „Pajūrio planai“
Planuojamos ūkinės veiklos analizė.
Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav. numatoma vystyti
medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploataciją.
Planuojami du terirorijos įsavinimo plėtros etapai:
- pirmuoju teritorijoe plėtros etapu įsavinamas 60,5498 ha ploto valstybinis žemės sklypas (kad.
Nr. 3203/0010:65), esantis Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės
r. sav., Šiaulių apskrityje, Akmenės laisvosios ekonominės zonos teritorijoje.
- antruoju plėtros etapu įsavinami privačios nuosavybės žemės sklypai, esantys į rytus nuo pirmo
plėtros etapo žemės sklypo, t.y. 6,726 ha ploto žemės sklypas kad. Nr. 3203/0010:98 Pašakarnių
kaime, 7,0 ha ploto žemės sklypas kad. Nr. 3203/0010:49 Menčių kaime, 10,6672 ha ploto
žemės sklypas kad. Nr. 3203/0010:104 Menčių kaime.
Planuojant ūkinę veiklą buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas ir atsižvelgiant į ūkine veikla sukeliamą fizinę taršą – triukšmą, buvo nustatyta
sanitarinės apsaugos zona, apimanti planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės
sklypus.
Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo
mažinimo priemones – garsą atspindinčias sienutes prie pietinės ir rytinės žemės sklypo ribos ir
sumažinti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos
zonos ribų tikslinimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo Ataskaitą.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu nustatomos šios patikslintos SAZ ribos:
- Visas planuojamos ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypas (kad. Nr.3203/0010:65).
- Vakarų pusėje – sutapdinta su kitos paskirties inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo (kad.
Nr. 3203/8001:1), kuriame yra geležinkelio linija, vakarine riba;
- Šiaurės pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:65) šiaurine riba;
- Rytų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypų (kad. Nr.
3203/0010:98, 3203/0010:65, 3203/0010:49) rytinėmis ribomis, ties Ryto gatve.
- Pietų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:104) pietine riba.
Siūlomas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 873600 m2.
Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Šiaulių apskritis, Akmenės raj., Naujosios Akmenės
kaimiškoji seniūnija. Ūkinė veikla planuojama pirmuoju plėtros etapu - Akmenės laisvosios
ekonominės zonos (toliau – LEZ) teritorijoje. Pirmasis plėtros etapas planuojamas valstybiniame
60,5498 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 3203/0010:65), esančiame Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios
Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskrityje.
Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, tiesioginio ar
netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas.
Išnagrinėjus informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, technologinius procesus, taršos
veiksnius, prognozuojamą taršos emisiją planuojant biokuro deginimą, dervų naudojimą, drožlių
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plokščių gamybą, galima teigti, kad nagrinėjamu ūkinės veiklos – medienos perdirbimo pramonės
įmonių eksploatacijos metu fizinę aplinką įtakoja šie veiksniai:
- iš gamybinių objektų ir aptarnaujančio transporto į aplinkos orą išsiskiriantys cheminiai
teršalai: kietos dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, lakieji organiniai
junginiai (angliavandeniliai), formaldehidas;
- iš pramonės objektų ir aptarnaujančio transporto į aplinkos orą išsiskiriantys kvapai;
- įrenginių bei mobilių taršos šaltinių (aptarnaujančio transporto) skleidžiama fizinė tarša –
triukšmas.
Neigiamo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai mažinimo priemonių
aprašymas, jų pasirinkimo argumentai.
Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonių, paskatinimo ar
kompensacinių priemonių aprašymas.
Poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonės:
- Įrenginių nuolatinė techninė priežiūra, kad nebūtų viršijamos gamyklinės triukšmo techninės
charakteristikos ir aplinkos oro cheminės taršos normos.
- Gamybos procesuose susidarę teršalai į aplinkos orą bus išmetami po jų išvalymo valymo
įrenginiuose (ciklonuose, filtruose, šlapiuose elektrostatiniuose filtruose). Planuojamoje
biokuro katilinėje numatomas multiciklonų ir kondensacinio ekonomaizerio blokas, išvalantis į
aplinkos orą išmetamus teršalus iki teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.
- Siekiant valdyti sanitarinės apsaugos zonos ribą, t.y. užtikrinti, kad teisės aktais nustatytos
ribinės triukšmo vertės už ūkinės veiklos žemės sklypo ribos nebūtų viršijamos, būtina įrengti
triukšmą atspindinčias sienas. Numatoma, kad triukšmo barjerai įrengiami ant ūkinės veiklos
žemės sklypo pietinės ir rytinės ribos.
Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė.
Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta, vadovaujantis Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių
duomenimis ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos duomenimis (EUROSTAT).
Sanitarinės apsaugos zonos (toliau SAZ) ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas.
Ūkinės veiklos vykdymo organizatorius numatė įgyvendinti papildomas triukšmo sklidimą
slopinančias priemones – triukšmą slopinančias sieneles ant ūkinės veiklos žemės sklypo ribos ir,
atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, patikslinti PAV procesu nustatytas SAZ ribas.
Tam, kad sumažinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo sklidimą, planavimo organizatorius
numato įdiegti papildomas triukšmą atspindinčias priemones – prieštriukšmines sienutes prie
įrenginių ir prie ūkinės veiklos žemės sklypo pietinės ir rytinės ribos.
Prie ventiliatorių Nr. T17, T18, T20 ir T21 numatoma įrengti prieštriukšminę sienutę Nr. 1,
kurios tipas – garsą atspindintis, ilgis – 70 metrų, aukštis – ne mažiau kaip 3 metrai. Prie pietinės
ūkinės veiklos žemės sklypo ribos siūloma įrengti 575 metrų ilgio, 3 metrų aukščio garsą atspindinčią
prieštriukšminę sienutę Nr. 2. Prie rytinės ūkinės veiklos žemės sklypo ribos siūloma įrengti 145
metrų ilgio, 3 metrų aukščio garsą atspindinčią prieštriukšminę sienutę Nr. 3.

-

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu nustatomos šios patikslintos SAZ ribos:
Visas planuojamos ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypas (kad. Nr.3203/0010:65).
Vakarų pusėje – sutapdinta su kitos paskirties inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo (kad.
Nr. 3203/8001:1), kuriame yra geležinkelio linija, vakarine riba;
Šiaurės pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:65) šiaurine riba;
Rytų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypų (kad. Nr.
3203/0010:98, 3203/0010:65, 3203/0010:49) rytinėmis ribomis, ties Ryto gatve.
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- Pietų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr.
3203/0010:104) pietine riba.
Siūlomas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 873600 m2.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas.
Vertinant ūkinę veiklą buvo nustatyta, kad aplinkos oro taršos veiksnys ir kvapų veiksniai
nesiekia ribinių verčių, todėl nesukels pasekmių gyvenimo kokybei. Šie veiksnia neiššaukia apsaugos
nuo jų poveikio, todėl neįtakoja SAZ ribų formavimo. Apskaičiavus, kad fizikinis veiksnys –
triukšmas yra didesnis už palyginamąją ribinę vertę, nustatyta, kad veiksnio poveikis gali turėti
neigiamą įtaką gyvenimo kokybei, todėl imtasi triukšmo valdymo priemonių, formuojama SAZ riba.
Kadangi pavojai ar rizika, sukeliami triukšmu yra dideli, palygintus su ribinių verčių veiksniais,
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, kitus teisės aktus.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados.
Nagrinėjamos ūkinės veiklos įtakojamos aplinkos oro taršos ir taršos kvapais prognozuojamos
maksimalios koncentracijos neviršys norminiais teisės aktais nustatytų ribinių verčių. Apskaičiuota,
kad ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo vertės viršija ribines triukšmo vertes, tačiau įrengus
prieštriukšmines priemones, medienos perdirbimo pramonės įmonių ir transporto sukeliamas
triukšmas neviršys gyvenamojoje zonoje leidžiamų ribinių verčių.
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos.
Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei verčių
skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu) įvertinus žinomus ūkinės veiklos įtakojamus aplinkos
veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai, daroma išvada, kad planuojamai ūkinei
veiklai – medienos produktų gamybos inovacijos įmonių statybai ir eksploatacijai - nustatatyta
sanitarinės apsaugos zonos riba yra tikslinama pagal pateiktą sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymo schemą. Sanitarinės apsaugos zona apima 87,36 ha teritoriją. Į sanitarinės apsaugos zonos
ribas gyvenamoji ir visuomeninės paskirties teritorijoe nepatenka ir jų plėtra sanitarinės apsaugos
zonos ribose negalima.
Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos.
Pradėjus įmonių eksploataciją, rekomenduojama atlikti akustinio triukšmo matavimus už
sanitarinės apsaugos zonos ribos.
Projekto vadovas

Rolandas Aušra

Poveikio visuomenės sveikatos vertinimo specialistė

Viktorija Vainauskienė

80

PRIEDAI

81
1 PRIEDAS. VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO
CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAI APIE PLANUOJAMUS ŽEMĖS SKLYPUS

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93
2 PRIEDAS. KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠRAŠAS M 1:10000

94

95
3 PRIEDAS. STATYBOS ETAPŲ SKLYPO PLANAS

96

97
4 PRIEDAS. APLINKOS ORO CHEMINĖS TARŠOS SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

5 PRIEDAS. KVAPŲ SKLAIDOS ŽEMĖLAPIS

109

110
6 PRIEDAS. TRIUKŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI

111

112

113

114

115
7 PRIEDAS. PATIKSLINTOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS

116

117
8 PRIEDAS. APLINKOS ORO TARŠOS FONO DUOMENYS

118

119
9 PRIEDAS. METEOROLOGINIAI DUOMENYS

120

121
10 PRIEDAS. KRAUTUVŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

122

123

124

125

126
11 PRIEDAS. TECHNOLOGINĖ SCHEMA SU TARŠOS ŠALTINIŲ PARAMETRAIS

127

128

129

130

131
12 PRIEDAS. INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

132

133

134

135

136
13 PRIEDAS. VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO PROTOKOLAS
DALYVIŲ SĄRAŠAS

137
PROTOKOLAS

2019 m. sausio 23 d.

Viešas visuomenės supažindinimas su UAB „Vakarų medienos grupė“ ūkinės veiklos – medienos
drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploatacijos Menčių k., Naujosios Akmenės
kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyko 2019-01-23
nuo 17 val. iki 18 val. Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petreavičiaus g. 2, Naujoji Akmenė,
Akmenės r. sav.
Viešame svarstyme dalyvavo:
Ūkinės veiklos organizatorius – Ričardas Šalkauskas.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas - UAB „Pajūrio planai“ atstovas
Rolandas Aušra.
UAB „Klaipėdos mediena“ atstovas Rimantas Dargis, Akmenės rajono savivaldybės administracijos
atstovas Simonas Steponavičius, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės
kaimiškosios seniūnijos seniūnas Rimvydas Žilaitis.
Prie protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas.
Paskiriami: pirmininkas – Ričardas Šalkauskas, sekretorius – Rolandas Aušra.
Svarstoma Ataskaita - medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploatacijos
Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., Akmenės r. sav., poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaita.
Numatoma vystyti medienos drožlių plokščių ir korpusinių baldų gamybos įmonių eksploataciją.
Planuojant ūkinę veiklą buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir
atsižvelgiant į ūkine veikla sukeliamą fizinę taršą – triukšmą, buvo nustatyta sanitarinės apsaugos zona,
apimanti planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypą ir gretimus žemės sklypus.
Ūkinės veiklos organizatorius numato įgyvendinti ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo mažinimo
priemones – garsą atspindinčias sienutes prie pietinės ir rytinės žemės sklypo ribos ir sumažinti nustatytos
sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas poveikio
visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu nustatomos šios patikslintos SAZ ribos:
- Visas planuojamos ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypas (kad. Nr.3203/0010:65).
- Vakarų pusėje – sutapdinta su kitos paskirties inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo (kad. Nr.
3203/8001:1), kuriame yra geležinkelio linija, vakarine riba;
- Šiaurės pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 1 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr. 3203/0010:65)
šiaurine riba;
- Rytų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypų (kad. Nr. 3203/0010:98,
3203/0010:65, 3203/0010:49) rytinėmis ribomis, ties Ryto gatve.
- Pietų pusėje – sutapdinta su ūkinės veiklos 2 plėtros etapo žemės sklypo (kad. Nr. 3203/0010:104)
pietine riba.
Siūlomas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 873600 m2.
Ataskaita buvo viešai eksponuojama Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, L.Petravičiaus a.
2, Naujoji Akmenė, nuo 2019-01-07 iki 2019-01-23 darbo dienomis. Ataskaita taip pat viešinama interneto
svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Šiaulių
departamentas.
Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenė pasiūlymų Ataskaitos
klausimais nepateikė. Svarstymo metu dalyviai klausimų nepateikė. Su protokolu visuomenė gali susipažinti
Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje ir pateikti pastabas per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo
visuomenei susipažinti dienos.
Visuomenės supažindinimo susirinkimas baigtas 2019-01-23 18 val. 00 min.

Pirmininkas
Sekretorius

Ričardas Šalkauskas
Rolandas Aušra
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