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Medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. sav., Pagirių sen., 
Pagiriuose, Šiltnamių g. 29 poveikio aplinkai vertinimas 

(projekto pavadinimas) 

2021 m. rugpjūčio 20 d., 17:00 val., tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu  
(transliacijos nuoroda https://teams.live.com/meet/94279952762109) 

(viešo susirinkimo data, laikas, vieta) 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO, SKIRTO VISUOMENĖS SUSIPAŽINIMUI SU PLANUOJAMOS 
ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA, PROTOKOLAS 

 
Svarstomos planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaitos 
(PAV ataskaita) pavadinimas 

Medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir 
eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

Poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjas 

UAB „Pajūrio planai“ 

Planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius (Statytojas) 

UAB „Homanit Lietuva“ 

Projektuotojas UAB „Bendrieji statybų projektai“ 

Viešo susirinkimo 
pirmininkas 

Neringa Bartkienė, projekto vadovė, projektuotojo UAB 
„Bendrieji statybų projektai“ atstovė 

Viešo susirinkimo 
sekretorius 

Endrius Rolandas Aušra, poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjas, UAB „Pajūrio planai“ atstovas 

Dalyvauja Dalyvių sąrašas pridedamas (1 priedas) 

Viešo susirinkimo pradžia 17:00 val. 

  
Viešo susirinkimo nuotoliniu būdu eiga 

Viešame susirinkime dalyvavo Projektuotojo UAB „Bendrieji statybų projektai“, Statytojo UAB 
„Homanit Lietuva“ bei poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitos rengėjo UAB „Pajūrio 
planai“ atstovai, kurie buvo pristatyti susirinkimo pradžioje. Susirinkimą vedė susirinkimo 
pirmininkė, projekto vadovė Neringa Bartkienė, susirinkimo sekretoriumi paskirtas PAV rengėjas 
Endrius Rolandas Aušra.  

Pristatoma susirinkimo darbotvarkė: planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) bei PAV 
pristatymas. Po šių pristatymų numatyta aptarti iki susirinkimo pradžios gautus klausimus, 
pastabas, tuomet atsakyti į susirinkimo dalyvių klausimus bei pastabas. 

PAV dokumentų rengėjo PŪV ir PAV ataskaitos pristatymas 

PŪV ir PAV ataskaitą toliau pristato Endrius Rolandas Aušra. 

Planuojama ūkinė veikla – medžio plaušo plokščių gamybos statyba ir eksploatacija / baldų 
komponentų gamyba Lietuvos ir užsienio rinkoms. PŪV organizatorius – Vokietijos kapitalo įmonė 
UAB „Homanit Lietuva“. Numatoma gaminti vidutinio (MDF) ir didelio (HDF) tankio suspausto 
medžio plaušo plokštes. Planuojama į gamybą investuoti apie 170 mln. eurų, gamykloje sukurti 
~400 darbo vietų. Gamykloje numatoma eilė procesų nuo žaliavinės medienos perdirbimo iki pilno 
plokštės apdirbimo, taip pat logistika ir produkcijos platinimas. Veiklai naudojamos nekenksmingos 
medžiagos, tausojantys produktai.  

https://teams.live.com/meet/94279952762109
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Planuojamai veiklai parengtas PAV siekiant įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai, aplinkai 
bei visiems jos komponentams: orui, vandeniui, dirvožemiui, kultūros vertybėms, saugomoms 
teritorijoms, kraštovaizdžiui. Įvertinta rizika galimų avarijų atveju. 

Apie PAV dokumentų rengimo pradžią skelbta spaudoje, Vilniaus r. sav. interneto svetainėje, 
seniūnijoje, PAV rengėjo tinklalapyje. Taip pat buvo pranešta PAV subjektams: Vilniaus raj. sav. 
administracijai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentui, Kultūros paveldo departamentui, pagal kurių nustatytas sąlygas parengti PAV 
dokumentai. Atsakinga institucija priimti sprendimą dėl veiklos galimybių – Aplinkos apsaugos 
agentūra. 

PŪV teritorija yra Pagirių seniūnijos vakarinėje dalyje greta Pagirių gatvės – rytinėje pusėje ir 
Šiltnamių gatvės – pietinėje pusėje. Teritorija vakarinėje pusėje per valstybinės žemės tarpą 
ribojasi su Vilniaus miestu. Šiaurinėje ir rytinėje pusėse planuojama teritorija ribojasi su laisvos 
valstybinės žemės plotais, privačios nuosavybės žemės sklypais, Pagirių gatve. Pietinėje pusėje 
planuojama teritorija ribojasi su laisvos valstybinės žemės plotais, privačios nuosavybės žemės 
sklypais, Šiltnamių gatve. Pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą, planuojama teritorija 
patenka į urbanizuotinų teritorijų zoną, vidutinio užstatymo pramonės ir sandėliavimo teritoriją. 
Sklypai patenka į požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną. Paviršinio vandens apsaugos 
zonos po detaliojo plano parengimo planuojamoje teritorijoje nebeliks. Greta planuojamos 
teritorijos yra miškų, vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų zonos, dominuoja žemės ūkio 
paskirties, kelios komercinės paskirties teritorijos. Gyv. teritorijos ties Kunigiškių, Pagirių gatvėmis 
yra greta planuojamos teritorijos, nutolusios per ~40-60 m. PŪV veikla artimiausioms saugotinoms 
teritorijoms, biologinei įvairovei, Natura 2000 teritorijoms, pelkėms neigiamo poveikio neturės. 
Kultūros vertybės – Vaidotų piliakalnis ir Baltosios Vokės dvaro sodyba – nutolusios atitinkamai 
per 300 m ir 540 m. Kultūros paveldo departamento nurodymu PŪV poveikio šioms vertybėms 
nebus. 

Darbų eiliškumas: šiuo metu vykdomas projektavimo darbų etapas iki š. m. pabaigos. Statybos 
etapas 2022 m. I ketv. – iki 2023 m. I ketv. Eksploatacija tikėtina 2023 m. II ketv. 

Pagal Registrų centro išrašus, šiuo metu planuojama teritorija užstatyta pastatais ir inžineriniais 
statiniais, statiniai nepatenkinamos būklės, galimai gali skleisti tam tikrą taršą. Planuojama 
statinius nugriauti, sutvarkyti teritoriją ir joje pastatyti gamyklą, kurią sudarys kompleksas pastatų: 
sandėliavimo pastatas su administracinėmis patalpomis; medienos plaušo plokščių gamybos, 
apdirbimo ir sandėliavimo pastatas; laminavimo pastatas; supjovimo ir nugarėlių gamybos 
gamybos pastatas; laminavimo medžiagų sandėliavimo pastatas; produkcijos sandėlis; šlifavimo 
pastatas; dažymo zona; dirbtuvės; HDF gamybos linija; lauko įrenginiai – filtrai, surinkimo talpos, 
termotepalo pašildymo įrenginys, medienos nužievinimo ir smulkinimo įrenginys, biologiniai oro ir 
vandens valymo įrenginiai; aikštelės transportui; biokuro sandėlis; rąstų sandėlis; skiedrų sandėlis. 

Patekimas į sklypą per pietrytinę dalį žiedinę sankryžą. Esami keliai rekonstruojami gerinant 
pravažumą, kelio parametrai parinkti pagal planuojamus transporto srautus. Sklypo šiaurės 
vakarinėje dalyje įrengtas pylimas, kuris tarnaus kaip prieštriukšminis barjeras bei pagerins 
vizualinę raišką, o rytinėje sklypo dalyje, ties sklypo riba, kuri bus suformuota detaliuoju planu, 
numatyta įrengti prieštriukšminę sienutę, kad būtų išvengta technologinio triukšmo taršos.  

Toliau pristatytos gamybos techninės charakteristikos. Planuojamos gamybos apimtys – 312 640 
m3 plokščių/m. Numatyta įrengti saulės baterijas. Gamyboje planuojama naudoti chemines 
medžiagas, kurios nėra klasifikuojamos kaip pavojingos. 

Toliau pristatyti technologiniai gamybos procesai: rąstai pristatomi sunkvežimiais; sandėliuojami 
rietuvėse; transporteriais gabenami į nužievinimo liniją, kur yra nužievinami (žievė surenkama į 
bunkerius ir naudojama šilumos gamybai); susmulkinami smulkinimo linijoje būgniniame 
smulkintuve; susmulkinta mediena transporteriais paskirstoma į kaupimo bunkerius, kuriuose 



   
 

UAB „Bendrieji statybų projektai“ 
Savanorių pr. 187, III a. 
LT-50177 Kaunas, Lietuva 

Tel. +370 610 39 322  
El. p. info@bspgroup.eu 
www.bspgroup.eu 

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 45001 

  
 
 
 
 
 

3/11 
 

kaupiama ir atvežtinė skiedra; smulkinta mediena paskirstoma pagal frakcijas: smulkios frakcijos 
patenka į katilinę, stambios frakcijos – į smulkintuvą; susmulkinta mediena tiekiama išplaušinimui; 
skiedra iškaitinama, išplaušinama (išplaušinimo kamera vėsinama Vokės vandeniu, kuris vėliau 
grąžinamas į upę neužterštas, nes naudojamas tik vėsinimui); esant gedimui galimas išmetimas į 
aplinkos orą, oras šalinamas per cikloną (bendru atveju jis neveikia, tačiau galima jo tarša vis tiek 
vertinama), tačiau bendruoju atveju plaušas maišomas su klijais ir patenka į džiovinimo sistemą. 
Švaraus biokuro katilinės kaminas veikia tik paleidimo momentu, todėl kamino kaip taršos šaltinio 
nebus. Karšti dūmai nukreipiami į džiovinimo sistemą plaušui džiovinti, todėl išmetimo iš katilinės 
nėra. Plaušas atitinkamai išrūšiuojamas. Plaušui tiekiamas cirkuliacinis oras iš uždaros (biologinio 
oro valymo) sistemos, todėl į orą užteršto oro išmetimo taip pat nėra. Galimybė išmesti teršalus 
numatyta tik avarijos metu, todėl tarša vertinama. Nuo džiovyklos ir preso nutraukiami dūmai ir 
užterštas oras tiekiamas į valymo sistemą, kur pereina vandens užsklandą, vanduo cirkuliuoja 
uždara sistema ir biologiškai išvalomas. Vanduo patenka į oro valymo sistemą, atskiriamas 
dumblas, o išvalytas vanduo vėl panaudojamas. Plaušas toliau tiekiamas formavimui, šaltam ir 
karštam presavimui. Užterštas oras nutraukiamas ir paduodamas į oro valymo sistemą. Išvalytas 
oras naudojamas pakartotinai džiovinimui. Toliau produkcija pjaustoma, laminuojama ir dažoma. 
Dažymo linijai naudojamas vanduo taip pat išvalomas iki būtų galima išleisti į buitinių nuotekų 
tinklus. 

Geriausi prieinami gamybos būdai: aplinkos apsaugos vadybos sistema; geras šeimininkavimas; 
atsisakymas naudoti pavojingas chemines medžiagas, medžiagos sandėliuojamos patalpose; 
žaliavų laikymas atitiks nustatytus reikalavimus; teritorijos nuolatinis valymas; pakartotinis 
vandens naudojimas; orui valyti naudojama net biologinio valymo sistema; prieštriukšminės 
priemonės (įrenginiai pastatų viduje, atitinkamas pastatų ir įrenginių išdėstymas, pylimai ir rąstų 
rietuvės kaip triukšmo barjerai, prieštriukšminė sienutė, įrenginiai su triukšmo barjerais, transporto 
srautų ribojimas); nakties metu rąstai nepristatomi, žaliava neruošiama, gamyba vykdoma tik 
patalpose; energijos vartojimo efektyvumas; filtruose surenkamos atliekos naudojamos gamybai 
ir šilumos gamybai; samdytos įmonės vykdomas monitoringas pagal su Aplinkos apsaugos 
agentūra suderintą programą; oro valymo įrenginiai – ciklonai tik avarijos atveju, bendruoju atveju 
išmetimų nėra, nes oras naudojamas pakartotinai.  

Nuotekos nuo aikštelių išvalomos, sąlyginai švarus lietaus vanduo nuo stogų esamais 
rekonstruojamais tinklais išleidžiamas į Vokę. Pagal paskaičiuotus vandens debitus, Vokei 
poveikio nebus net naudojant vandenį priešgaisriniams tikslams.  

Įvertinus visus galimus oro taršos šaltinius, įskaitant mobilią oro taršą, esamą foninį užterštumą, 
nei vienas teršalas net ir pačioje teritorijoje neviršys nustatytų normų. Tarša kvapais nenumatoma.  

Dirvožemiui įtakos nebus. Nukastas dirvožemis bus panaudotas žaliosiomis zonoms, pylimui.  

Į saugomų teritorijų zonas, augavietes ar radavietes planuojama teritorija nepatenka. Į gamtinį 
karkasą patenka tik ta dalis, kuri detaliuoju planu bus atidalinta. 

Dėl poveikio visuomenės sveikatai atliktas cheminės taršos modeliavimas – normų neviršijama; 
vibracija turėtų būti matuojama eksploatacijos metu. Sanitarinė apsaugos zona (SAZ) dėl triukšmo 
apima planuojamą teritoriją, SAZ išplečiama ties įvažiavimu. Nakties metu nebus važiuojama 
sunkiasvoriu transportu, nevykdomi krovos darbai. Atliktas triukšmo modeliavimas: įvertinus visus 
galimus transporto srautus, technologinį triukšmą, įrengus prieštriukšmines priemones, triukšmas 
už planuojamos teritorijos ribų nesklis. Modeliavimas atliktas su blogiausiu galimu scenarijumi. 
Triukšmo padidėjimas fiksuojamas ties įvažiavimu, tačiau naktį sunkiasvoris transportas 
nevažinės. Taigi triukšmas ties gyvenamaisiais sklypais neviršys leistinų normų. 
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Iki viešo susirinkimo gautų suinteresuotos visuomenės pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas 

Pristačius PŪV ir PAV, vykdomas iki viešo susirinkimo gautų suinteresuotos visuomenės 
pasiūlymų aptarimas ir įvertinimas.  

Iki viešo susirinkimo buvo gautos 3 suinteresuotos visuomenės užklausos (pastabos, komentarai, 
pasiūlymai) dėl PAV ataskaitos raštu, t. y. (i) Veslav Grudzinski 2021-07-27 pastaba el. laišku; 
(ii) Vytauto Vyskupaičio 2021-08-04 el. laiškas su prašymu pateikti visų Homanit grupės gamyklų  
naudojamų cheminių medžiagų informaciją ir (iii) 2021-08-19 d. Pagirių bendruomenės „Medeina“ 
pastabos (iš viso 13 punktų), gautos el. paštu iš bendruomenės pirmininko Vytauto Vyskupaičio. 

Į pirmąsias dvi užklausas (pastabas, prašymus), t. y. Veslav Grudzinski 2021-07-27 pastabą ir 
Vytauto Vyskupaičio 2021-08-04 el. laišku pateiktą prašymą, buvo atsakyta jų autoriams raštu iki 
viešo supažinimo su PAV ataskaita dienos (tiek minėtų dviejų užklausų, tiek atsakymų į jas kopijos 
pridedamos prie protokolo kaip 2 priedas). Viešo supažindinimo metu šias užklausas visiems 
dalyviams garsiai perskaito pirmininkė N. Bartkienė, o pateiktus atsakymus į jas trumpai 
pakomentuoja E. R. Aušra.  

Kadangi Pagirių bendruomenės „Medeina“ 2021-08-19 d. pastabos buvo gautos likus dienai į 
viešo supažindinimo su PAV ataskaitą, į šias pastabas nebuvo spėta raštu atsakyti iki viešo 
supažindinimo. Todėl viešo supažindinimo metu visas Pagirių bendruomenės „Medeina“ 2021-08-
19 d. pateiktas pastabas garsiai perskaito pirmininkė N. Bartkienė, o preliminarius komentarus ir 
atsakymus į pastabas pateikia PAV rengėjo atstovas E. R. Aušra: 

1. Prašoma patikslinti maksimalų gaminamos produkcijos kiekį, klausiama, kokiam gamybos 
kiekiui skaičiuojamas žaliavų sunaudojimas ir susidarančių teršalų kiekis. 

R. Aušros komentaras: Numatomas gamybos pajėgumas – 312640 m3/metus. Pats produkcijos 
kiekis būna mažesnis už gamyklos pajėgumus. Žaliavos ir tarša skaičiuota nuo maksimalaus 
numatomo gamybos pajėgumo, t.y. 312640 m3/metus. 

2. Prašoma tikslinti požeminio vandens vandenviečių apsaugos zoną.  

R. Aušros komentaras: PAV dokumentams rengti naudojami Registrų centro išrašai, vieno sklypo 
išraše dėl nežinomų priežasčių ši zona nenurodyta, tačiau ji vertinama kaip esama ir rengiant 
detalųjį planą šis apribojamas bus įtrauktas į visus žemės sklypus.   

3. Klausiama, koks bus PŪV atstumas iki Vokės apsaugos zonos po sklypų atsidalinimo. 

R. Aušros komentaras: Bus papildyta schema, kokia bus situacija po detalaus plano.  

4. Klausiama, ar numatomas pylimo įrengimas yra pakankama gyventojų apsauga nuo 
triukšmo ir cheminės taršos. Nurodoma, kad pateikta nuotrauka su pylimo vieta neatitinka tikrovės.  

R. Aušros komentaras: Pylimas tarnaus kaip vizualinės ir triukšmo taršos barjeras. Triukšmo 
modeliavime jis nebuvo vertintas, tačiau vis tiek atliktas triukšmo ir cheminės taršos modeliavimas 
rodo, kad už planuojamos sklypo ribos tarša neviršys ribinių verčių. Rytinėje pusėje numatyta 
triukšmą sugerianti sienelė buvo vertinta modeliavime ir skaičiavimuose. Taigi įmonės veikla įtakos 
esamiems ar būsimiems gyv. pastatams neturės. 

5. Klausiama, kodėl dyzelinas neįtrauktas į numatomų naudoti cheminių medžiagų ir mišinių 
sąrašą. 

R. Aušros komentaras: Dyzelinas naudojamas transporto priemonėms, todėl nėra gaminamos 
produkcijos žaliava. Įmonėje nebus stacionarios kuro kolonėlės, kuras nebus sandėliuojamas.  

6. Abejojama dėl numatomų triukšmo mažinimo priemonių – prieštriukšminės sienutės, pylimo 
pakankamumo.  
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R. Aušros komentaras: Sklaidos tyrimu nustatyta, kad numatytos priemonės yra pakankamos. Į 
vakarinę pusę triukšmas už sklypo ribų nesklis, o rytinėje pusėje numatoma triukšmą sugerianti 
(išvengiama aido) sienutė. Bus daromi monitoringai, kurie gali padiktuoti reikalingas papildomas 
priemones. 

7. Teigiama, kad numatomas taršos monitoringas turėtų būti dažnesnis, o jo rezultatai 
prieinami vietos gyventojams.  

R. Aušros komentaras: Monitoringas vykdomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą 
programą, dažnis yra reglamentuotas teisės aktais. Monitoringo duomenys bus vieši, įmonė 
įsipareigoja duomenis skelbti savo tinklapyje.  

8. Prašoma pateikti reagentų, kurie bus laboratorijoje naudojami oro ir vandens taršos 
periodiniams mėginių tyrimams atlikti, sąrašą ir patikslinti, kiek dar cheminiai tyrimai bus atliekami 
šioje laboratorijoje.  

R. Aušros komentaras: PAV dokumente palikta klaida. Laboratorijoje bus atliekami tik fizikiniai 
tyrimai. Mėginius ims ir darys tik atestuotos įmonės bei tinklų operatoriai. Informacija bus 
patikslinta.  

9. Prašoma pateikti cheminių priedų, skaidančių formaldehidą dujų valymo sistemos 
valytuvuose, sąrašą.  

R. Aušros komentaras: Formaldehido suskaidymui naudojamas katalizatorius Biocat100VU, kuris 
nėra pavojinga cheminė medžiaga, saugos duomenų lapas pateiktas.  

10. Netinkama, kad numatomas pjuvenų iškrovimas dengtose įvažiuojamose iškrovimo 
aikštelėse numatomas tik iš dalies – turi atitikti visiškai.  

R. Aušros komentaras: Bus parengtas aplinkosauginių priemonių planą, kuriame bus galima 
numatyti papildomas priemones, tačiau tam greičiausiai reikalingas monitoringas, kurio metu būtų 
nustatyta didesnė tarša iš birių produktų. Tačiau pjuvenų čia nebus, tik skiedros, kurios tiek 
nedulka, be to, bus laistomos. Nustačius didesnę taršą monitoringo metu bus imtasi papildomų 
priemonių. 

11. Bendruomenės vardu reikalaujama, kad į Vokę išleidžiamų paviršinių nuotekų vanduo būtų 
tiriamas kas savaitę nepriklausomos laboratorijos. 

R. Aušros komentaras: Tyrimų dažnumas patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros monitoringo 
programoje. 

12. Klausiama, nuo kur matuojama įstatymų numatyta 200 m SAZ riba, ar nereikėtų SAZ 
nustatyti 200 m nuo pastato ar aikštelės ribos? 

R. Aušros komentaras: Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, 200 m riba pagal 
gamybinę veiklą numatoma, jei nerengiamas PAV ar nedaromas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas. Šie du dokumentai turi galią nustatyti tikslią SAZ pagal poveikį visuomenės sveikatai. 
Išanalizavus duomenis, už sklypo ribų poveikio nėra, todėl figūruoja tiksli SAZ riba, kuri sutampa 
su sklypo ribomis.   

13. Reikalaujama alternatyvos privažiavimui dar prieš statant gamyklą, kad nekiltų eismo 
spūstys, nebūtų didinama oro tarša, triukšmas vietos gyventojams.   

R. Aušros komentaras: Privažiavimo keliai ir eismo reguliavimas yra savivaldybės administracijos 
kompetencijos dalykas. Savivaldybė turi imtis priemonių srautams valdyti ir imtis triukšmo valdymo 
priemonių (didinamas pravažumas, atnaujinama kelio danga). Savivaldybei imantis reikiamų 
priemonių eismo sąlygos bus tik pagerintos. Nakties metu į įmonę transportas nevažiuos, todėl 
neigiamos įtakos neturės. 
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Raštiški atsakymai į Pagirių bendruomenės „Medeina“ 2021-08-19 d. pateiktas pastabas bus 
pateikti atskirai pačiai bendruomenei.  

Dalyvių klausimai ir pasisakymai bei atsakymai į juos 

Susirinkimo dalyviai (toliau – dalyviai) teikia pastabas ir klausimus.  

1. Dalyvis V. Vyskupaitis teigia, kad visos perkamos cheminės medžiagos turės būti oficialiai 
deklaruojamos, todėl mano, kad visos cheminės medžiagos, tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos 
gamyboje, turi būti įtrauktos PAV ataskaitoje.  

E. R. Aušra: Dyzelinas nėra gamybos žaliava, jis naudojamas tik mobiliose priemonėse, todėl 
neįtraukiamas į žaliavų lentelę, tačiau konsultuosimės su agentūra, ir jei bus priimtas kitoks 
sprendimas, dyzelinas bus įtrauktas.  

Dalyvis V. Vyskupaitis nurodo, kad dyzelinas gali būti ir neįtrauktas, tačiau visos įsigyjamos 
medžiagos turės būti deklaruojamos ir agentūra vis tiek sužinos apie naudojamas medžiagas.  

2. Dalyvis V. Vyskupaitis teigia, kad pateikta klaidinanti informacija apie įmonės laboratorijoje 
vykdomus tyrimus – ataskaitoje nurodoma, kad bus vykdomi mėginių tyrimai, susirinkimo metu ši 
informacija paneigiama, „Homanit“ skelbia apie pažangiausią medienos gaminių laboratoriją. 
Prašoma patikslinti informaciją.  

E. R. Aušra: geriausi gamybos būdai reikalauja laboratorijos, tačiau atestuotis oro ir vandens 
tyrimams nevykdant komercinės tyrimų veiklos nuostolinga, todėl tyrimai gali būti patikėti kitai 
atestuotai įmonei 

3. Dalyvis V. Vyskupaitis nurodo, kad matavimus ir modeliavimą atlikusios įmonės UAB 
„Nomine Consult“ anksčiau atlikti darbai kelia abejonių, todėl klausiama, ar galima pasitikėti šios 
įmonės atlikto darbo kokybe. Taip pat klausiama, kodėl nėra atliktas suminis triukšmo sklaidos 
modeliavimas. 

E. R. Aušra: suminis modeliavimas yra – suvesti mobilios ir technologinės, stacionarios taršos 
šaltinių rodikliai.   

Dalyvis V. Vyskupaitis nurodo, kad bet kokiu atveju įmonė, atlikusi skaičiavimus, turi juodą dėmę 
praktikoje. Skaičiavimai yra tik teoriniai. Klausiama, kokie yra įmonės įsipareigojimai, jei visgi 
taršos parametrai bus didesni, nei skaičiuojama, viršys normas, atsiras kvapai, kurių neturėtų būti, 
gyventojus ims varginti triukšmas, formaldehido emisijos bus didesnės. Kaip tie klausimai bus 
sprendžiami? Kaip bus matuojami, jei pagal įstatymus bus matuojama tik kartą per metus ar 
mėnesį? Ar planuojama kažkokia monitoringo sistema, kuri užfiksuotų situaciją esamu momentu? 

T. Liekis nurodo, kad teoriniai ir praktiniai dalykai skiriasi. Nėra žinių, kad ši įmonė, atlikdama 
teorinius skaičiavimus ar matavimus minėtu atveju, elgėsi neteisingai. Kad veiklą vykdanti įmonė 
nesilaiko normų, nėra tapatinama su teoriniu modeliavimu. Kita vertus, praktikoje kad įmonė 
pradėtų veikti, turi gauti taršos leidimus, pasitvirtinti monitoringo sistemą. Patvirtinta monitoringo 
sistema nebūtinai reiškia, kad matavimai bus vykdomi pagal ją. Kontroliuojančios institucijos vykdo 
neplaninius matavimus pakankamai dažnai tokiose įmonėse. Jei nustatomi neatitikimai ir įmonė jų 
nesprendžia, stabdoma jos veikla. 

Dalyvis klausia, kaip bendruomenė galėtų dalyvauti monitoringo sistemos įgyvendinime. 

T. Liekis: monitoringo programos vykdymą užtikrins agentūra, o patikrinimų duomenys skelbiami 
viešai įmonės tinklapyje.  

E. R. Aušra: įmonė įpareigota per metus įvykdyti oro taršos inventorizaciją, t.y. atlikti matavimus. 
Jei parodymai nesutaps su PAV duomenimis, bus privaloma kartoti PAV procedūrą.  
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4. Dalyvis V. Vyskupaitis A. Ostrausko („Homanit Lietuva“ atstovui) klausia, ar įmonė 
pasirašytų su bendruomene susitarimą dėl veiksmų įvykus nenumatytiems atvejams (atsiradus 
kvapams, viršijus taršos parametrus), kokie būtų įmonės veiksmai atsiradus tokioms aplinkybėms. 
Pabrėžiama, kad bendruomenė didelė, daug skirtingų žmonių, kurie gali nuolatos teikti skundus 
dėl įvairiausių priežasčių. 

A. Ostrauskas teigia, kad įmonė įsipareigoja vykdyti veiklą pagal normatyvus ir reikalavimus. 
Skaičiai modeliavimuose turi būti įgyvendinti. Viskas sprendžiama teisės aktų nustatyta tvarka ir 
įvykus nenumatytiems veiksniams yra atskiros tvarkos. Įmonė nėra suinteresuota, kad jos veikla 
būtų stabdoma, kad aplinkiniams gyventojams kiltų nepasitenkinimas. Apskritai įmonė mano, kad 
įgyvendinus šią veiklą bendruomenė turės daugiau naudos nei buvo iki šiol. Jei bus pažeidimų, 
bus aiškios sankcijos iš kompetentingų institucijų.  

5. Dalyvis V. Vyskupaitis Vilniaus raj. admin. savivaldybės atstovei teigia, kad savivaldybės 
planuojamas tiesti kelias ir žiedinė sankryža bendruomenės netenkina. Klausiama, kodėl 
nebendraujama su bendruomene, nesprendžiami alternatyvūs variantai. Tarp savivaldybės 
atstovės ir dalyvio kyla diskusija dėl kelio projekto rengimo eigos, viešinimo ir statybos leidimo 
išėmimo procedūrų tinkamumo. Savivaldybės atstovė pabrėžia, kad kelio projektas nėra aktualus 
šio susirinkimo metu, kadangi susirinkimas skirtas PAV ataskaitos aptarimui. Taip pat pabrėžia, 
kad įmonės transportui buvo planuojama naudoti kelią per gyvenvietę, tačiau gyventojų atžvilgiu 
buvo pasirinktas geresnis variantas.  

A. Ostrauskas: nusipirkus sklypą buvo aišku, kad Šiltnamių gatve įmonės transporto eismas nebus 
galimas, nes ten yra daugiabučių namų, mokymo įstaigų, tos gatvės gyventojams būtų stipriai 
pablogintos sąlygos. Buvo sutarta sujungti sklypą ir įvažiuoti Durpių gatve. Buvo paskelbtas 
konkursas, surinktos lėšos ir turi prasidėti darbai. Jei bendruomenei netinka šis variantas, 
bendruomenė gali teikti siūlymus, tačiau manoma, kad tai geriausias variantas, nes nekerta gyv. 
teritorijų, minimalizuoja bet kokią žalą gyventojams.  

Dalyvis T. Ruzgys nurodo, kad alternatyvūs kelio sprendiniai buvo siūlyti.  

A. Ostrauksas nurodo, kad kelio projektavimas ir tiesimas nėra UAB „Homanit Lietuva“ veikla ir 
„Homanit“ nepriima sprendimo šiuo klausimu.  

Dalyvis T. Ruzgys teigia, kad bendruomenė kategoriškai nesutinka su šiuo keliu, kad pasirinktas 
variantas nėra tinkamiausias sprendimas, o alternatyvūs siūlymai yra pateikti.  

6. Dalyvis G.K. klausia, kokios bus „Homanit“ teikiamos naudos bendruomenei. „Homanit“ 
atstovas prašo nurodyti, kas konkrečiai bendruomenei yra reikalinga. Dalyvis G.K. apeliuoja, kad 
„Homanit“ atstovai teigia teiksiantys naudas bendruomenei, tačiau sprendžiant pagal ankstesnius 
pasisakymus akivaizdu, kad „Homanit“ nekreipia dėmesio ir neina į kompromisus tiek dėl kelio, 
tiek dėl reikalavimų vykdyti monitoringą dažniau. Homanit atstovas teigia, kad kelio tiesimo 
klausimas yra Vilniaus rajono savivaldybės ir ministerijų kompetencijoje, o monitoringą vykdo visos 
institucijos, kurios turi tam teisę, išvados skelbiamos viešai.  

Dalyvis G.K. klausia, kodėl įmonė vengia sudaryti susitarimą su bendruomene dėl dažnesnių 
matavimų ir įmonės įsipareigojimų, jei veiklos taršos parametrai neatitiks PAV numatytų 
parametrų. Sutariama, kad galima tolimesnė diskusija dėl bendruomenės ir įmonės tarpusavio 
sutarimo dėl monitoringo plano sudarymo, nes einamu momentu konkrečiai nustatyti sąlygas būtų 
sudėtinga.  

Taip pat Dalyvis G.K. klausia, ar bendruomenė gali dalyvauti rizikų nustatymo ir suvaldymo plano 
rengime. Homanit atstovas pabrėžia, kad tai yra klausimas atsakingoms institucijoms, kadangi 
metodologija ir tvarkos yra nustatytos.  
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7. Dalyvis Sonata A. Ostrauskui: klausiama, kodėl nebuvo surengtas gyvas susitikimas su 
bendruomene.  

E. R. Aušra: nurodo, kad ekstremalios situacijos metu vieši susirinkimai nerengiami, tačiau dalyvė 
Sonata oponuoja, kad karantinas atšauktas, gyvi susirinkimai rengiami, o bendruomenė nori gyvo 
dialogo.  

8. Dalyvis klausia, ar PAV viešinimo procedūroje nėra pažeidimų, nes informacija turi būti 
prieinama visiems žmonėms, abejojama informavimo tvarka. Apeliuojama, kad viešas 
susirinkimas surengtas nuotoliniu būdu, penktadienį, todėl tik labai maža dalis bendruomenės 
prisijungė prie susirikimo.  

E. R. Aušra: nurodo, kad informavimo tvarka yra reglamentuota.  

9. Dalyvis klausia, kaip bus blokuojamas triukšmas ir kita tarša, sklindanti į viršų, kaip nuo jos 
bus apsaugoti gyventojai, gyvenantys ant kalno, ypač turint omenyje, kad įmonės veikla vykdoma 
ir savaitgaliais. Klausiama, kada keičiasi pamainos. 

E. R. Aušra: nurodo, kad įmonėje skleidžiamas triukšmas į vakarus blokuojamas paties pastato, į 
rytus – sugeriančios triukšmą sienutės. Naktį veikla lauke nevykdoma. Nurodoma, kad ramybės 
metas laikomas 22 – 6 val. Pagal teisės aktus nuo 6 val. ryto leidžiamos didesnės norminės 
triukšmo vertės. 

10. Dalyvis klausia, ar buvo suderintas pylimo įrengimas su aplinkiniais gyventojais, ar jam 
išimtas statybos leidimas, ar tai yra traktuojamas kaip statinys – atraminė siena, ar pagal Statybos 
įstatymo 27 str. 1 d. 1 p. jam gautas statybą leidžiantis dokumentas, ar jis supiltas savavališkai. 

E. R. Aušra nurodo, kad pylimas veikia kaip triukšmą slopinanti priemonė bei yra vizualiai 
gražesnis nei pastato siena, tačiau jei gyventojams jis netinka, diskusija dėl jo įrengimo galima. 
Pačiam pylimui atskiro leidimo nereikia, nes jis nepriskiriamas statiniams, tai nėra atraminė 
sienelė. Pylimas įrengtas planuojamos teritorijos ribose. N. Bartkienė prideda, kad pylimas 
numatytas laikantis reikalavimų dėl atstumo nuo sklypo ribos.  

11. Dalyvis klausia, kokią atsakomybę prisiims „Homanit“, jei aplinkinėse teritorijoje padaugės 
plaučių ar onkologinių ligų, kas padengs nuostolius ir išlaidas.  

E. R. Aušra nurodo, kad teoriniai PAV ataskaitoje pateikti skaičiavimai teigiami, praktikoje taršos 
rodikliai turės būti pamatuoti. Per metus įmonė turės atlikti taršos inventorizaciją, ir jei rodikliai 
nesutaps su PAV ataskaita, turės būti kartojamos PAV procedūros. Atliktas poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimas ir didžiausias nustatytas poveikis yra psichologinis, kuomet žmogus patiria 
stresą dėl nepasitikėjimo ir pan. Kadangi psichologiniai veiksniai sunkiai valdomi, siūloma susitarti 
su veiklos vykdytojais. Atkreipiamas dėmesys, kad visose gamyklose taikoma praktika, kad jei 
kažkoks taršos šaltinis kelia nepatogumų, priimami atitinkami sprendimai, pvz. uždedami ant 
ventiliatorių triukšmą sugeriantys gaubtai ir pan. Taip pat pabrėžiama, kad numatoma statyti 
gamykla yra itin pažangi, numatomi valymo įrenginiai inovatyvūs ir Lietuvoje dar nenaudojami.  

12. Dalyvis dar kartą klausia A. Ostrausko dėl „Homanit“ įsipareigojimų visuomenei dėl veiklos 
padarytos žalos. 

A. Ostrauskas nurodo, kad įmonės atsakomybę reglamentuoja teisės aktai. Taip pat dar kartą 
pabrėžiama, kad nakties metu sunkusis transportas nevažinės, lauko mechanizmai nedirbs.  

13. Dalyvė klausia A. Ostrausko, ar normalu statyti tokią gamyklą gyvenviečių apsuptyje.  

A. Ostrauskas nurodo, kad tai yra pramonės zona pramonės veiklai vykdyti. Jei įmonė suvaldo 
visas įmanomas taršas, tuomet statyti gamyklą normalu. Dalyvė nesutinka. 

14. Dalyvis nurodo, kad reikalingas gyvas susirinkimas, kad būtų miesto ir rajono 
bendruomenės, kelių direkcijos, aplinkos ministerijos, rajono savivaldybės atstovai, kad būtų 
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priimti visoms pusėms priimtini sprendimai. Bendruomenė pyksta, kad „Homanit“ reikmėms 
savivaldybė išskyrė lėšų kelio statybai, tačiau gyventojai taką stato savomis lėšomis. 
Nuogąstaujama, kad padidėjus transporto srautams, gyventojai, ypač vaikai atsidurs didesnėje 
rizikoje, nes kelias neturi reikiamos infrastruktūros.  

N. Bartkienė nurodo, kad sudėtinga būtų surengti gyvą susitikimą su visomis nurodytomis 
institucijomis, nes vykdomas nuotolinis darbas, tačiau gyvus susitikimus su bendruomene ir 
„Homanit“ atstovu tikrai būtų galima organizuoti.  

A. Ostrauskas sutinka dėl gyvo susitikimo, Karolio Grabausko prašo pakomentuoti dėl kelio.  

K. Grabauskas teigia, kad kelio projektas inicijuotas bendruomenės. Planuojama modernizuoti 
Šiltnamių g. ir Jaunystės g. dalį. Šis kelias spręstų saugaus susisiekimo su Pagirių miesteliu, 
saugaus sustojimo ties mokykla Pagiriuose klausimus. Tolimesnis siekis būtų susijungti su Trakų 
Voke. Gyventojai savo lėšomis turi rengti projektą, gauti leidimus. Projektui lėšų trūksta, gyventojai 
prašo „Homanit“ prisidėti prie viešosios infrastruktūros gerinimo.  

A. Ostrauskas siūlo organizuoti susirinkimą. Pritaria Šiltnamių gatvės gerinimui ir sutinka prisidėti.  

15. Dalyvis Vytas klausia, ar technologiniams procesams naudojamas Vokės vanduo, apdorotas 
cheminėmis medžiagomis, bus išvalomas ir vėl išleidžiamas atgal į upę? 

E. R. Aušra: Vokės vanduo bus naudojamas tik vėsinimui, technologiniame procese naudojamas 
nebus. 

16. Dalyvis Vytas klausia, kaip bus apsaugoma technologinė įranga nuo uždumblėjimo. 

E. R. Aušra: mano, kad paėmimo vietoje greičiausiai bus naudojami filtrai, o technologinė įranga 
profilaktiškai yra valoma. Nestovinčio vanduo srautas vamzdžius pats pravalo. Dalyviui 
patikslinama, kad į aušinimui naudojamą Vokės vandenį jokie priedai nebus dedami.  

17.  Dalyvis Vytas prašo pagrįsti triukšmo vertinimui priimtas emisijas.  

E. R. Aušra: mobilių triukšmo šaltinių emisijos remiasi intensyvumu, turi savo parametrus 
sunkiajam ir lengvajam transportui, stacionarūs triukšmo šaltiniai pateikti užsakovo.  

18. Dalyvis Vytas klausia, kodėl užsakovo pateikti duomenys nepridedami prie PAV. 

E. R. Aušra: sutinka pridėti duomenis.  

19. Dalyvis Vytas: ataskaitoje nurodoma, kad vertinimas atliekamas 1,5 metro aukštyje. 
Klausiama, kodėl nebuvo atliekamas vertinimas ties artimiausių gyv. namų antru aukštu ar ties 
daugiabučių namų viršutiniu aukštu.  

E. R. Aušra: triukšmas skaičiuojamas pažemiu ausies lygyje. Skaičiuojama renkantis blogiausią 
scenarijų.  

20. Dalyvis Vytas prašo ataskaitą papildyti triukšmo vertinimu ties aukštesniais namo aukštais 
– antru, ketvirtu aukštu remiantis tuo, kad triukšmo, sklindančio aukštyn, gali nesulaikyti statiniai 
ir kiti barjerai, sulaikantys triukšmą pažeme. 

N. Bartkienė nurodo, kad dalyvis turėtų nurodyti konkretų tašką, kuriame pageidaujama, kad būtų 
įvertinamas triukšmas.  

E. R. Aušra nurodo, kad bus įvertinta, ar triukšmo šaltiniai yra ne tik ant žemės, ir esant reikalui 
PAV ataskaita papildyta.  

21. Dalyvis Vytas prašo nurodyti triukšmo sienutės techninius parametrus.  

E. R. Aušra: bus papildyta šia informacija. 
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22. Dalyvis Vytas prašo patikslinti, kodėl PAV ataskaitoje transporto srautai padidėja, tačiau 
nurodyta, kad vakaro metu transporto srautai nekis. 

E. R. Aušra nurodo, kad sunkvežimiai važinės tik dieną 6-19 val. 

23. Dalyvis Vytas prašo patikslinti, kaip bus transportuojamos skiedros į katilinę ir kt. įrenginius. 

E. R. Aušra nurodo, kad kaušais išvežami ir išpilami, transporteriais transportuojami. Transporterių 
keliamas triukšmas įvertintas PAV ataskaitoje.  

24. Dalyvis Vytas klausia, ar perspektyvoje planuojama naudoti geležinkelio liniją.  

„Homanit“ atstovas sako, kad visas srautas planuojamas šiai dienai atvežti ir išvežti tik 
autotransportu. 

25. Dalyvis Vytas klausia, ar projektuojamas privažiavimo kelias nuo žiedinės sankryžos iki 
įmonės bus naudojamas tik įmonės tikslams.  

„Homanit“ atstovas nurodo, kad juo naudosis kitos įmonės ir visi kiti, kam to reikės. 

26. Karolis Grabauskas klausia, kiek pasiūlymų iš bendruomenės ir įmonių buvo gauta ir į kiek 
jų atsižvelgta, kai kovą buvo paskelbta apie PAV rengimo pradžią.  

E. R. Aušra ir N. Bartkienė nurodo, kad buvo gauti 3 rašytiniai kreipimaisi, į kuriuos ir buvo atsakyta 
iki šio susirinkimo ir jo metu.  

27. Dalyvė G. K. klausia, per kiek laiko bendruomenė gaus „Homanit“ kreipimąsi dėl tolimesnių 
diskusijų. Prašoma organizuoti gyvą susitikimą su bendruomene ir atitinkamomis institucijomis 
ypač dėl projektuojamo kelio klausimo. 

„Homanit“ atstovas patikina, kad kreipsis su pasiūlymu. 

28. Dalyvis Vytautas klausia, iš kur bus perkama mediena.  

A. Ostrauskas nurodo, kad dėl pirkimo iš Baltarusijos parodys laikas, dėl žaliavų iš Lietuvos – 
„Homanit“ neplanuoja viršyti numatytų kirtimo kvotų. Žaliavos veiklai vystyti užtenka.  

29. Dalyvis Andrius Gorodeckis klausia, ar teisingai supranta, kad alternatyvus kelias buvo 
pasirinktas, nes važiuojant Šiltnamių g. būtų keliamas didesnis neigiamas poveikis gyventojams.  

A. Ostrauskas nurodo, kad „Homanit Lietuva“ nedalyvavo privažiavimo kelio parinkimo 
procedūrose.  

Vilniaus raj. sav. administracijos atstovė: tokį sprendimą priėmė kelininkai, pasitarę su Kelių 
direkcija.  

30. Dalyvis nurodo, kad naujas kelias bus tiesiamas ties daugiabučiu, šalia vaikų žaidimų 
aikštelių, per parką, nors kelias tiesiamas naujai, bus naudojamas tas pats įvažiavimas, kaip ir prie 
daugiabučio – eismo intensyvumas nemažas, įvykus įvykiui kelias būtų užblokuotas tiek 
gyventojams, tiek tarnyboms. Todėl kyla klausimas, ar planuojant kelią buvo atsižvelgta į 
gyventojų reikmes ir jų gyvenimo kokybės gerinimą.  

Vilniaus raj. sav. administracijos atstovė nurodo, kad negali pakomentuoti, kodėl buvo priimtas 
toks sprendimas, ir reiktų kreiptis į atsakingas institucijas.  

31. Dalyvis Vytautas savivaldybės atstovės prašo tarpininkauti ir perduoti bendruomenės 
pateiktus klausimus ir nuogąstavimus savivaldybės atstovams, kurie galėtų pateikti atitinkamus 
atsakymus.  

Nesulaukus daugiau klausimų susirinkimas skelbiamas baigtu. 
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Susipažinimo su protokolu tvarka: 

Visuomenės susipažinimo su šiuo protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo protokolo pasirašymo 
dienos. 

Protokolas yra paskelbiamas adresu http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ jo pasirašymo dieną. 
Visi asmenys, kurie teikė pastabas (užklausas, komentarus, pasiūlymus) dėl PAV ataskaitos iki 
šios viešo susirinkimo, taip pat visi šiame viešame susirinkime dalyvavę dalyviai, kurie registravosi 
susirinkimo dalyvių sąraše ir/arba teikė pastabas dėl PAV ataskaitos bei nurodė savo el. pašto 
adresus, su šiuo protokolu bus supažindami el. laiškais, išsiunčiamais protokolo pasirašymo 
dieną, prie kurių bus pridedama pasirašyto protokolo skenuota kopija. 

Pastabos dėl protokolo per aukščiau nurodytą susipažinimo terminą teikiamos raštu, išsiunčiant 
jas PAV ataskaitos rengėjui (i) el. paštu adresu projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt, arba 
(ii) įprastu paštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda. Kiekvienas pastabas dėl protokolo 
teikiantis asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę (atstovaujamos organizacijos ar kito juridinio 
asmens pavadinimą, jei taikoma), adresą, teikimo datą. 

 
Viešo susirinkimo įrašas 
Įrašas patalpintas adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/  
 
 
Viešo susirinkimo pabaiga: 20:20 val. 
 
  
Pridedama: 1 priedas: Dalyvių sąrašas. 

2 priedas: Veslav Grudzinski 2021-07-27 d. el. laišku pateikta 
pastaba ir Vytauto Vyskupaičio 2021-08-04 el. laišku pateiktas 
prašymas dėl PAV ataskaitos bei PAV rengėjo raštiški 
atsakymai į juos. 

 
Viešo susirinkimo 
pirmininkas 

 
 

 
 

UAB „Bendrieji statybų 
projektai“ atstovė, projekto 
vadovė 

   

Neringa Bartkienė 
(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

     
Viešo susirinkimo sekretorius     
UAB „Pajūrio planai“ atstovas, 
PAV dokumentų rengėjas 

 
 

 
Endrius Rolandas Aušra 

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 
Protokolas pasirašytas 2021 m. rugsėjo 27 d. 
 
 

http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/
mailto:projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt
http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/
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                       Medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. sav., 
Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29 poveikio aplinkai vertinimas 

(projekto pavadinimas) 

2021 m. rugpjūčio 20 d. 17:00 val. nuotoliniu būdu  
(transliacijos nuoroda https://teams.live.com/meet/94279952762109) 

(viešo susirinkimo data, laikas, vieta) 
 

VIEŠO SUSIRINKIMO, SKIRTO VISUOMENĖS SUSIPAŽINIMUI SU PLANUOJAMOS 
ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA, DALYVIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė 
Atstovaujama institucija, 
pareigos 

Kontaktai Parašas 

1.  Neringa Bartkienė UAB „Bendrieji statybų 
projektai“ atstovė, projekto 
vadovė, susirinkimo 
pirmininkė 

+37061927351 
nbartkiene@bspgroup.eu 

- 

2.  Endrius Rolandas 
Aušra 

UAB „Pajūrio planai“ 
atstovas, PAV ataskaitos 
rengėjas, susirinkimo 
sekretorius 

+370 698 08831 
projektai@pajurioplanai.puslap
iai.lt 

- 

3.  Tomas Liekis UAB „Bendrieji statybų 
projektai“ atstovas, įmonės 
direktorius 

+37061297030 
tliekis@bspgroup.eu  

- 

4.  Andrius 
Ostrauskas 

UAB „Homanit Lietuva“ 
atstovas, įmonės direktorius 

+37068611484 
a.ostrauskas@homanit.org  

- 

5.  Aurelijus 
Šapranauskas 

UAB „Homanit Lietuva“ 
atstovas, technikos 
direktorius 

+37061234602 
a.sapranauskas@homanit.org  

- 

6.  Gintarė Kubilienė - gintare.labutiene@gmail.com - 

7.  Andrius 
Gorodeckis 

- a.gorodeckis@gmail.com 
- 

8.  Ala Kasiūlynė - ala.kasiulyne@gmail.com - 

9.  Milda Kirėjėva 
- 

+37061293512 
Milda.kirejeva@gmail.com 

- 

10.  Ramunė 
Leskačiauskienė 

- ramuneu@gmail.com 
- 

11.  Tomas Ruzgys 
- 

+37064015470 
t.ruzgys@gmail.com 

- 

12.  Tedas Laurinaitis 
- 

+37060780860 
tedas19@gmail.com 

- 

13.  Mindaugas 
Vilkaitis 

- 
+37068251737 
m.vilkaitis@gmail.com 

- 

14.  Karolis 
Grabauskas 

- 
- - 

15.  Jūra Šadauskaitė Vilniaus rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Architektūros ir teritorijų 
planavimo skyrius 
Vyr. specialistė 

+37052400870, 
jura.sadauskaite@vrsa.lt 

- 

1 priedas
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16.  Ina Dementjeva UAB „Homanit Lietuva“ 
atstovas, personalo 
direktorė 

868744030 
Ina.dementjeva@gmail.com 

- 

17.  Sonata 
Laurinaitienė 

- 
sonatyna523@gmail.com - 

18.  Vytautas 
Vyskupaitis 

- +37068523613 
vytautasv1980@gmail.com 

- 

19.  Simas Gudynas - simas.gudynas@gmail.com - 

20.  Ema Būtėnienė - ema.buteniene@gmail.com - 

 
PASTABA: prie susirinkimo taip pat prisijungė asmenų, kurie neužsiregistravo, nenurodė savo 
vardo, pavardės bei kontaktinių duomenų. Prie šio užsiregistravusių dalyvių sąrašo 
pridedamas Priedas Nr. 1 - Iškirptukas iš MS Teams susirinkimo lango, kuriame nurodytas 
sąrašas visų susirinkimo dalyvių skirtingu susirikimo laiku.  
 
 
 
Viešo susirinkimo 
pirmininkas 

 

 

 

 
UAB „Bendrieji statybų 
projektai“ atstovė, projekto 
vadovė 

   

Neringa Bartkienė 
(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

  
 

 
 

Viešo susirinkimo 
sekretorius 

 

 

 

 
UAB „Pajūrio planai“ atstovas, 
PAV dokumentų rengėjas 

   
Endrius Rolandas Aušra 

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
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PRIEDAS NR. 1  
PRIE VIEŠO SUSIRINKIMO, SKIRTO VISUOMENĖS SUSIPAŽINIMUI SU PLANUOJAMOS ŪKINĖS 

VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA, DALYVIŲ SĄRAŠO 
 

VISŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS (IŠKIRPTUKAS IŠ MS TEAMS) 
 

 

1. Susirinkimo laikas 17:20 val. / 23 dalyviai: 
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2. Susirinkimo laikas 17:30 val / 26 dalyviai: 
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3. Susirinkimo laikas 20:17 val: 
 

 
 



2 priedas



 

Kodas 302299127 

Liepų g. 66 

LT-92100 Klaipėda 

 

Tel.  +370 698 08831 

El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com 

 

 

 

 

 

UAB „Pajurio planai“  

  
UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

mob.tel. 8 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Gerb. Veslav Grudzinski 

El. p. veslav@zemespletra.lt 

 

 

  2021-08-16 Nr. PP.21.08.16-1 

Į 2021 07 27 el. laišką 

 

DĖL PAV ATASKAITOS 

Teikiama atsakymą į 2021-07-27 el. laišku pateiktą klausimą dėl UAB „Homanit Lietuva“ 

planuojamos ūkinės veiklos – medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos žemės sklype 

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – 

PAV ataskaita). Klausimas: ataskaitoje nenurodytas arčiausiai esantis sklypas - prisegu išrašą - Kunigiškių 

g. 42. Sklypas atkurtas 2020 metais, buvusiai tremtinei Leokodijai Katerinai Chaninovič, sklypas 

gyvenamosios paskirties, savininkė ketina vykdyti gyvenamojo namo statybas – prašau atsakyti ir įvertinti 

ar Homanit gamyklos atsiradimas nepakenks savininkės galimybėms naudoti sklypą pagal tiesioginę 

paskirtį. 

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Jūsų pastabą, sklypas Kunigiškių g. 42 bus įtrauktas ir aprašytas 

PAV ataskaitoje. Taip pat informuojame, kad šiuo metu viešinamoje PAV ataskaitoje, konstatuota: 

• kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija tiek be fono, 

tiek įvertinus fonines koncentracijas, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų bei artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normos HN121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė 

vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3). 

• suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus 

foną, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių 

sveikatos apsaugai. Iš oro taršos sklaidos rezultatų matyti, kad PŪV oro taršos šaltiniai neturės įtakos 

esamai aplinkos oro taršai. Numatoma, kad planuojamos ūkinės veiklos metu išmetami teršalai neturės 

poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje gyvenamųjų pastatų aplinkoje, visuomeninės paskirties 

teritorijose ir statiniuose, rekreacinėse teritorijose ir kituose svarbiuose objektuose, nes išmetamų teršalų 

pažemio koncentracijos neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai (ribinė užterštumo 

vertė – mokslinių tyrimų nustatytas aplinkos oro užterštumo lygis, pagal turimas žinias nedarantis žalingo 

poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai). 

          Taip pat triukšmo sklaidos vertinimo ataskaitoje, kuri yra pateikta PAV ataskaitos 10 priede, buvo 

išanalizuoti prognozuojami triukšmo lygiai ties Jūsų minimo sklypo gretimybėmis – Kunigiškių g. 40 ir 

Kunigiškių g. 49C. Padaryta išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis, nei ties 

sanitarinės apsaugos zonos ribomis, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausių 

leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 

4 punktą. Prieš pradedant statybos darbus, tvarkomoje teritorijoje bus pašalintas augalinis žemės sluoksnis. 

Nukastas gruntas bus pilamas sklypo šiaurės vakarinėje dalyje, suformuojant  4,5 – 5,0 m aukščio pylimą, 

kuris tarnaus kaip triukšmo barjeras taip pat apsaugos arčiausiai esančius gyventojus nuo vizualinės taršos. 

Grunto pylimas bus apželdintas veja. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu žemė visuomenės poreikiams nebus paimama. Žemės sklypai esantys 

greta planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nenuvertės. Nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų nebus 

nustatoma. 

mailto:pajurio.planai@hotmail.com
http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.balticseaportal.net/media/image/org59851d8eaca7.jpg&imgrefurl=http://www.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=1112&gallery_id=1138&sub_gallery_id=1148&usg=__ND2INlTPiBemKH6phC7usa_tbnM=&h=533&w=800&sz=273&hl=lt&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=fAnEF0sD2g8oEM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images?q=Paj%C5%ABris&hl=lt&sa=N&um=1
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Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, UAB „Homanit Lietuva“ gamyklos atsiradimas nepakenks 

savininkės galimybėms naudoti sklypą pagal tiesioginę paskirtį. 

 

 

 

 

 

Vykdančioji direktorė                           Milda Andriūnaitė 

 

 

 

 

 

Originalas paštu nebus siunčiamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milda Andriūnaitė tel. +370 671 84579 el. p. mildandriunaite@gmail.com 





 

Kodas 302299127 

Liepų g. 66 

LT-92100 Klaipėda 

 

Tel.  +370 698 08831 

El. paštas: pajurio.planai@hotmail.com 
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UAB „Pajūrio planai“ 

Juridinių asmenų registro kodas 302299127, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda,  

mob.tel. 8 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com   
 

 
Gerb. Vytautui Vyskupaičiui 

El. p. vytautasv1980@gmail.com 

 

  2021-08-06 Nr. PP.21.08.06-1 

Į 2021 08 04 el. laišką 

 

DĖL PAV ATASKAITOS 

Teikiama atsakymą į 2021-08-04 el. laišku pateiktą klausimą dėl UAB „Homanit Lietuva“ 

planuojamos ūkinės veiklos – medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos žemės sklype 

Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – 

PAV ataskaita). Klausime prašoma pateikti visų Homanit grupės gamyklų naudojamų cheminių medžiagų 

informaciją: 1. Medžiagos pavadinimas, CAS numeris. 2. Jei medžiaga yra mišinys, tai išvardinti: 

a. sudedamąsias dalis b. procentinę sudėtį c. CAS numerį. 

Informuojame, kad šiuo metu viešinamoje PAV ataskaitoje, konkrečiai jos 1.2.5 p., yra pateikta visa 

informacija apie planuojamoje ūkinėje veikloje numatomas naudoti chemines medžiagas, kaip tai 

reglamentuota 2017-10-31 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo 16 p. Taip pat PAV ataskaitos 7 priede 

yra pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai, kuriuose nurodyti cheminių medžiagų CAS 

numeriai, sudedamosios dalys, procentinė sudėtis ir kt. informacija. 

LR teisės aktuose, reglamentuojančiuose poveikio aplinkai vertinimą, nėra numatyta prievolė teikti 

informaciją apie kitų įmonių vykdomą ūkinę veiklą tame tarpe ir naudojamas medžiagas. Taip pat norime 

pabrėžti, kad kitų Homanit grupės įmonių naudojamų cheminių medžiagų pateikimas būtų netikslus ir 

neatitiktų planuojamos ūkinės veiklos sprendinių dėl šių priežasčių: 

• Kitose įmonėse naudojama technologija nėra visiškai analogiška planuojamos ūkinės 

veiklos technologijai.  

• Kitose įmonėse naudojama technologija yra senesnė, šiuo metu yra atsiradę 

technologiškai naujesnių, tvaresnių ir aplinkai palankesnių sprendinių, kurie ir bus naudojami planuojamoje 

ūkinėje veikloje. 

• Ne visi technologiniai procesai yra tapatūs visose įmonėse. Pvz. kitose Homanit grupės 

gamyklose yra įrengtos laboratorijos, kuriuose testuojama produkcija, tam naudojant reagentus, kurie 

priskiriami pavojingoms cheminėms medžiagoms. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus įrengta tik 

laboratorija fizikiniams parametrams tirti ir joje nebus naudojamos cheminės medžiagos, o cheminiams 

parametrams tirti, produkcijos mėginiai bus pristatomi į Lietuvos akredituotas laboratorijas.  

Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, kitų Homanit grupės įmonių naudojamos cheminės 

medžiagos pateiktos nebus. 

 

Vykdančioji direktorė                           Milda Andriūnaitė 

 

Originalas paštu nebus siunčiamas 

 

 

Milda Andriūnaitė tel. +370 671 84579 el. p. mildandriunaite@gmail.com 
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