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ATRANKOS IŠVADA DĖL AB „EUROVIA LIETUVA“ VEIKLOS PLĖTROS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. 8 5 215050, el. p. eurovia@eurovia.lt. 
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 

fizinis asmuo, adresas, tel.). 
UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. 8 5 2336636, el. p. 

info@ekometrija.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 

pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.5 papunkčiu – „nepavojingųjų 
atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, 
kai vienu laiku laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų“ ir 2 priedo 14 punktu – „Į Planuojamos ūkinės 
veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, 
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos 
ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos 
proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio 
(masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar 
išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus 
atvejus“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
AB „Eurovia Lietuva“ asfaltbetonio bazė ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginys 

veiklą vykdo šiaurinėje Vilniaus rajono dalyje, Kirzinės vs., šalia Mažosios Riešės, Kirzinės, 
Aukštųjų Rusokų ir Žemųjų Rusokų gyvenviečių. Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus 
vykdoma dabartinės veiklos teritorijoje. Jokie pokyčiai esamoje veiklavietėje nenumatyti. Žemės 
sklypo plotas – 5,9024 ha,  žemės sklypo kadastrinis numeris ir pavadinimas: 4174/0100:1021 
Riešės k.v. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės 
ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypas nuomojamas iš Lietuvos Respublikos. 
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Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės bendruoju planu esamos ir planuojamo ūkinės 
veiklos sklypas patenka į užstatytas teritorijas. Žemės sklype nauji statiniai ar pastatai statomi nebus, 
PŪV kraštovaizdžio ekologiniam stabilumui (hidrologinio rėžimo, augalinės dangos, dirvožemio 
struktūros bei erozijos sąlygų) įtakos nebus. 

Vakarinę gamyklos dalį nuo kelio Nr. 5214 (Senasis Ukmergės kelias) skiria 400 metrų miško 
juosta. Iš kitų pusių gamyklos teritoriją nuo kitų objektų skiria 200-300 m miško juosta. Šiaurinę ir 
rytinę bazės puses supa Riešės elektros skirstymo pastotės aukštos įtampos linija. Šiaurinėje pusėje, 
maždaug 0,5 km atstumu įsikūręs Kirzinės viensėdis, 1 km atstumu - Gudelių gyvenvietė. Rytinėje 
bazės pusėje už aukštos įtampos linijos 3 km atstumu pastatyti pavieniai gyvenamieji namai. 
Artimiausias gyvenamas individualus namas – Senasis Ukmergės kelias 163B, Mažoji Riešė, nuo 
PŪV teritorijos nutolęs ~ 180 m. į pietus, gyvenamasis namas Senasis Ukmergės kelias 163A, Mažoji 
Riešė, nutolęs ~ 330 m. į pietvakarius, gyvenamasis namas Akacijų g. 25, Kirzinė, Maišiagalos sen., 
nutolęs ~ 280 m. į šiaurę, gyvenamasis namas Ąžuolynės km. 7, Vilniaus r., nutolęs ~ 390 m. į šiaurės 
rytus, gyvenamasis namas Dainų g.1, Aukštieji Rusokai, Avižienių sen., Vilniaus r., nutolęs ~ 330 m. 
šiaurės vakarų kryptimi, gyvenamasis namas Senasis Ukmergės kelias 176, Aukštieji Rusokai, 
Avižienių sen., Vilniaus r., nutolęs ~ 375 m. į vakarus. 

AB „Eurovia Lietuva” asfaltbetonio bazės teritorija nepatenka ir nesiriboja su Natura 2000 
teritorijomis. Artimiausia Natura 2000 teritorija nutolusi 3,52 km pietryčių kryptimi – Giedraitiškių 
pelkė. Artimiausia saugoma teritorija nutolusi ~ 3,29 km pietryčių kryptimi - Vanaginės 
geomorfologinis draustinis. 

Remiantis geologijos informacijos sistemos duomenų baze teritorijoje ir šalia jos geologiniai 
procesai ir reiškiniai (pvz. erozija, nuošliaužos) neužfiksuoti.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Planuojamai ūkinei veiklai nauji pastatai, statiniai ir inžinerinė infrastruktūra vystoma nebus, 

griovimo darbai nenumatomi, esama pilnai pakankama planuojamos ūkinės veiklos objekto 
pajėgumams užtikrinti. Esamos funkcinės zonos ir gamybos procesai išliks nepakitę. Planuojama 
ilginti įrenginių darbo laiką. 

Paskutinės oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos duomenimis 
šiuo metu pagaminama 126 000 t asfaltbetonio, 3 282 t bitumo emulsijos. Įvykdžius pakeitimus 
planuojama pagaminti: 250 000 t asfaltbetonio, 7 000 t bituminės emulsijos, 7 000 t polimerais 
modifikuoto bitumo. Perdirbamų atliekų kiekį planuojama didinti nuo 30000 t/metus iki 
40000 t/metus. Vienu metu leidžiamą laikyti didžiausią atliekų kiekį padidinti nuo 4000 t/metus iki 
12000 t/metus.

Sandėliuojamos atliekos frontaliniu ratiniu krautuvu tiekiamos iki smulkintuvo, o į 
smulkintuvą – ekskavatoriumi. Smulkintos atliekos tiekiamos į sijotuvą kur rūšiuojamos pagal 
frakcijas bei kaupiamos kaupuose tam skirtoje zonoje. Naudojimui skirtos atliekos, atliekų 
paruošimo naudoti ir naudojimo metu susidarančios atliekos ir po atliekų perdirbimo gauta skalda yra 
laikomos pagal rūšis skirstytos į kūgio formos kaupus, kuriuose viena su kita nesiliečia. Visų šių 
procesų metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (C) iš 5 oro taršos šaltinių. 

Įvairių rūšių asfaltbetonis gaminamas sumaišant granitinės ir dolomitinės skaldos įvairias 
frakcijas (5/8; 8/11; 11/16), granitines arba dolomitinių atsijas (0-2, 0-5 frakcijų), frakcionuotą smėlį 
(0-5 frakcijų), mineralinius miltelius (aktyvizuotų klintmilčių), bitumus (B 50/70, B 70/100), bitumo 
priedą „WETFIX BE“ (modifikavimo priemonė) 170 - 180°C temperatūroje. Iš saugojimo aikštelių 
ratinis frontalinis krautuvas pakrauna skaldą, smėlį ir atsijas į aštuonis dozavimo bunkerius. 
Medžiagų pakrovimo metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (C) iš 5 oro taršos šaltinių. Iš 
bunkerių transporterio pagalba mineralinės medžiagos patenka į džiovinimo būgną. Medžiagų 
dozavimo ir padavimo metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (C) iš 3 oro taršos šaltinių. Iš 
būgno medžiagos elevatoriumi pakeliamos į viršų kur persijojamos per sietus ir suskirstomos pagal 
frakcijas į atskirus skyrius. Bitumo perpylimo vietoje (1 oro taršos šaltinis) ir per rezervuarų 
alsuoklius (8 oro taršos šaltiniai) į aplinkos orą išsiskiria LOJ. Saugant bitumą rezervuaruose į 
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aplinkos orą išmetami LOJ kiekiai, susidarantys vykstant mažiesiems talpyklos kvėpavimams. 
Gamybinio proceso metu, mineralinės medžiagos pagal svorį sudozuojamos į vieną bunkerį, iš kur 
jos patenka į maišytuvą. Reikalingas aktyvintų mineralinių miltelių kiekis iš siloso sraigtiniu 
transporteriu paduodamas į svėrimo talpą, iš kur jie išberiami į maišytuvą. Bitumas sandėliuojamas 
uždaro tipo antžeminiuose rezervuaruose iš kur vamzdynais paduodamas į svėrimo talpą. Iš jos jis 
išpilamas į maišytuvą. Maišytuve visos medžiagos sumaišomos (1 oro taršos šaltinis), į aplinkos orą 
išmetamos asfalto gamybos metu susidariusios teršiančios medžiagos: anglies monoksidas (B), azoto 
oksidai (B), kietosios dalelės (C) ir LOJ. Sumaišytas asfaltbetonis išpilamas į saugojimo bunkerį. Iš 
jo asfaltbetonis pakraunamas į savivarčius sunkvežimius (1 oro taršos šaltinis) ir išvežamas į darbų 
vykdymo objektus. Asfalto pakrovimo metu į aplinkos orą išsiskiria LOJ.

Bitumo emulsijai gaminti gamykloje įrengtas atskiras cechas. Į uždaras maišykles 
paduodamas grynas pašildytas vanduo iš gręžinio, druskos rūgšties tirpalas (37 %) ir emulsiklis. 
Paruoštas tirpalas siurbliu paduodamas į emulsijos malūną, kur sumaišomas su pašildytu bitumu bei 
oru ir pagaminta bitumo emulsija paduodama į talpas. Bituminė emulsija ir polimerais modifikuotas 
bitumas bus laikomas 5 įrengtose bitumo emulsijos talpyklose (3 oro taršos šaltiniai). Emulsijos 
saugojimo metu pro talpų alsuoklius į aplinkos orą išsiskiria LOJ ir chloro vandenilis. 

Įmonės laboratorijoje atliekami rišamųjų medžiagų, bitumo ir pagaminto asfalto kokybės 
tyrimai. Iš jos į aplinkos orą išsiskiria nedideli kiekiai LOJ, perchloretileno (2 oro taršos šaltiniai). 

PŪV išsiskiriančių aplinkos oro teršalų ribines koncentracijos įvertinus foninę oro taršą 
įmonės teritorijoje: CO 8 val. – 0,09 ribinės vertės (toliau – RV), NO2 metinė - 0,43 RV (be fono 
<0,24 RV), KD2,5 metinė - 0,99 RV (be fono <0,5 RV), perchloretileno paros koncentracija – 0,82 
RV ir kitų teršalų (LOJ, chloro vandenilio) - <0,1 RV. Vertinant KD10 24h sklaidą su foninėmis 
koncentracijomis, gauta maksimali reikšmė 0,06183 mg/m3 (1,24 RV įmonės teritorijos ribose, kai 
RV = 0,05 mg/m3). Ties įmonės teritorijos ribomis KD10 koncentracija siekia 0,8 RV (0,040mg/m3) 
ir ribinių verčių neviršija. Planuojama, kad įvykdžius numatomus pakeitimus, į aplinkos orą 
išmetamų teršalų susidarys 31,7829 t/m.

Paviršinės nuotekos nuo 3,2 ha asfaltuotos dangos teritorijos ploto ir pastatų stogų, 
surenkamos lietaus kanalizacijos tinklais ir patenka į paviršinių nuotekų valymo įrenginius „EURO 
NEK“ smėlio ir purvo nusodinimui ir „EURO PEK Filter“ naftos produktų atskirtuvą, kurio našumas 
iki 100 l/s. Išvalytos paviršinės nuotekos (skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 
30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l; naftos produktų vidutinė metinė 
koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l; BDS7 didžiausia momentinė 
koncentracija – 10 mg/l, vidutinė metinė – nenustatoma) išleidžiamos į objekto teritorijoje esančią 
kūdrą – priešgaisrinį rezervuarą. Įvertinus tai, kad paviršinės nuotekos patenka į dirbtinį nepratekamą 
vandens telkinį ir norint užtikrinti, kad nuotekų priimtuvas nepersipildys ir nebus užtvindytos 
gretimos teritorijos, bus imtasi papildomų priemonių: rezervuare sukauptos paviršinės nuotekos galės 
būti naudojamos, objekto teritorijoje esančių kelių, atliekų ar kitų žaliavų drėkinimui arba asenizacine 
mašina išsiurbiamos ir išvežamos tolimesniam jų tvarkymui.

Buitinės nuotekos (150 m3/m) valomos įmonės teritorijoje esančiuose buitinių nuotekų 
valymo įrenginiuose (našumas – 1,5 m3/parą, 547,5 m3/metus) ir išvalytos iki: BDS7 vidutinės 
metinės DLK – 29 mg/l, momentinės DLK – 40 mg/l; bendras azotas iki momentinės DLK – 25 mg/l; 
bendras fosforas iki  momentinės DLK – 5 mg/l išleidžiamos į objekto teritorijoje esančią kūdrą – 
priešgaisrinį vandens rezervuarą, į kurią išleidžiamos ir išvalytos paviršinės nuotekos.

Skaldos, smėlio ir atsijų apipurškimui ir skaldos (akmenskaldės) drėkinimui naudojamo 
vandens didžioji dalis susigers į gamybinį laužą arba išgaruos.

Kadangi technologiniai procesai išliks nepakitę, tai gamybos proceso metu susidarys tokios pat 
atliekos kaip ir ankščiau, tik jų kiekiai padidės 33%, nes tokia procentine dalimi planuojama padidinti 
objekte perdirbamų atliekų kiekį (nuo 30000 t/metus iki 40000 t/metus). Didžiausias vienu metu 
numatomas laikyti susidarančių juodųjų metalų kiekis – 30 t, plastiko ir gumos atliekų kiekis – 3,0 t, 
medienos atliekų kiekis – 9,0 t, popieriaus ir kartono atliekų kiekis – 3 t.
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Maksimali 1 valandos kvapo koncentracija taikant 98,08 procentilį aplinkinėse teritorijose, 
sudaro be fono: 0,606 OUE/m3 (0,1 RV, kai pagal Lietuvos higienos normą HN 121:2010 didžiausia 
leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 OUE/m3). Maksimali 
kvapo koncentracija pasiekiama 3-6 m atstumu visomis kryptimis nuo taršos šaltinių.

Prognozuojamas ūkinės veiklos triukšmo lygis ties artimiausiais gyvenamosios paskirties 
pastatais sieks 0,65 RV pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011. Įvertinus esamos ir su PŪV 
susijusio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios paskirties 
pastatų aplinkoje apskaičiuotas triukšmo lygis dienos metu viršija didžiausią leidžiamą triukšmo 
ribinę vertę (55dB(A)) 5 %. Tačiau su PŪV susijęs transportas rajoniniu keliu Nr. 5214 Bukiškis – 
Maišiagala sudaro iki 5 proc. pravažiuojančių transporto priemonių, todėl gyvenamosios paskirties 
pastatų aplinkoje vyrauja esamų transporto srautų sukeliamas triukšmas. 

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo veiklos metu į aplinkos orą išmetami teršalai, 
todėl siekiant sumažinti jų kiekį smulkinamos atliekos ir sijojama skalda yra drėkinamos žemo slėgio 
apipurškimo sistema.

6.2. Siekiant sumažinti naudojamo vandens kiekį gamyboje, PŪV metu vanduo formavimo 
bitumo emulsijos gamybai naudojamas uždaroje sistemoje.

6.3. Tiek atliekos, tiek ir susmulkinta produkcija sandėliuojama kaupuose, kurių vieta 
parinkta taip, kad ekranuotų į gretimybes sklindantį triukšmą.

6.4. Atliekų laikymui pasirinkta gamybinės bazės teritorijos vieta, kuri yra pakankamai gerai 
apsaugota nuo vėjo tiek natūraliais želdiniais tiek statiniais, bei kitomis vėją ribojančiomis 
priemonėmis. Visa asfaltbetonio bazės teritorija nuo aplinkos atskirta miškingų teritorijų juostomis. 

6.5. Siekiant užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. 
įsakymu Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant 
palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ (toliau – reikalavimai) nustatytiems reikalavimams 
medžiagos bus laikomos ne aukštesniuose nei 5 metrų aukščio kaupuose, medžiagų (atliekų ir 
pagamintos skaldos) laikymo vietos parenkamos, kad medžiagas kuo mažiau veiktų vėjas, atstumai 
tarp šių vietų būtų kuo mažesni, transporto priemonių judėjimas aikštelėje būtų mažesnis.

6.6. Taikomos priemonės dulkėjimui krovos ir transportavimo metu sumažinti. Pakrovus 
transporto priemonę, medžiaga uždengiama (tentas ar kt.) ir vežama uždengta (jei transporto 
priemonė ne dengtu kėbulu). Kraunant griebtuvu, pasėmus medžiagos, griebtuvas sandariai 
uždaromas. Iš griebtuvo medžiaga išpilama kuo lėčiau ir mažesniu kaip 1 m atstumu nuo kaupo. 
Išpylus iš griebtuvo medžiagą, ribojamas griebtuvo judėjimas. Transportuojant atviru konvejeriu, jo 
greitis parenkamas toks, kad medžiaga nedulkėtų. Kraunant mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi 
į transporto priemonę, medžiagos pylimo greitis ir aukštis parenkamas kuo mažesnis, krovimo vieta 
parinkta taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę. Veikla organizuojama taip, 
kad ta pati medžiaga būtų kuo mažiau perkraunama. 

6.7. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant 
taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti 
veiklą.

6.8. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius. 

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. PŪV numatoma pramoninėje teritorijoje, kurioje tokio pat pobūdžio veikla ja veika jau 

yra vykdoma. PŪV atitinka žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir neprieštarauja nustatytoms 
specialiosioms žemės naudojimo sąlygoms.

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo teritorija yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Nekilnojamųjų  kultūros vertybių apsaugos zonos – greta saugomo 
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kultūros paveldo objekto ar vietovės esančios teritorijos, kurioms nustatomos žemės sklypų ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos, kad kultūros paveldo objekto ar 
vietovės vertingosios savybės būtų apsaugotos nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose 
teritorijose poveikio. Remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 19 straipsnio 2. punktu: Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo 
teritorijoje, vietovėje draudžiama: 1) naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase 
nurodytas vertingąsias savybes; 2) teritorijoje ir apsaugos zonoje statyti statinius, kurie aukščiu, 
apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą ar objektus ir trukdytų juos apžvelgti; 
3) naikinti ar žaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius stendus arba 
kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijos riboženklius. Objekte planuojama ūkinė veikla nei 
vieno iš šių reikalavimų nepažeis.

7.3. Įvertinus į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir foninį užterštumą tarša, į aplinkos orą 
ties įmonės teritorijos riba, neviršys nustatytų RV.

7.4. PŪV poveikis artimiausioms saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms 
nenumatomas. Artimiausia saugoma teritorija yra Gedžiūnų miško biosferos poligonas, nutolęs 
~ 3,29 km į vakarus. Artimiausia Natura 2000 teritorija 3,52 km pietryčių kryptimi – Giedraitiškių 
pelkė. Artimiausia saugoma teritorija nutolusi ~ 3,29 km pietryčių kryptimi - Vanaginės 
geomorfologinis draustinis. 

7.5. Siekiant užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. 
įsakymu Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant 
palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“ (toliau – reikalavimai) nustatytiems reikalavimams 
medžiagos bus laikomos ne aukštesniuose nei 5 metrų aukščio kaupuose, medžiagų (atliekų ir 
pagamintos skaldos) laikymo vietos parenkamos, kad medžiagas kuo mažiau veiktų vėjas, atstumai 
tarp šių vietų būtų kuo mažesni, transporto priemonių judėjimas aikštelėje būtų mažesnis.

7.6. Įgyvendinant reikalavimų III skyriaus „Medžiagų krovimas atvirose aikštelėse, vežimas“ 
16, 16.2 – 16.14 punktų reikalavimus, tai yra taikomi metodai ir technologijos medžiagų dulkėtumui 
mažinti ir (ar) dulkių sklaidai riboti, tai yra kai kraunamos mažo dispersiškumo medžiagos, tačiau 
vykdant veiklą dulka, bus taikomos jų dulkėtumą ar dulkėjimą mažinančios priemonės – drėkinimas.

7.7. Nuo PŪV susidariusių teršalų, kurie turi kvapo slenkstines vertes planuojamos 
didžiausios koncentracijos neviršys HN 35:2007 nurodytų kvapo slenkstinių verčių. Kvapo 
koncentracija aplinkos ore gali siekti 0, 606 OUE/m3, todėl aplinkoje kvapas visais atvejais nebus 
juntamas, nes vertė nuo kurios gali būti jaučiamas kvapo buvimas (1 OU E/m3) nebus pasiekiama. 

7.8. Išplėtus ūkinę veiklą naujų sanitarinių prietaisų neatsiras. Buitinių nuotekų susidarymo 
šaltiniai ir kiekis nesikeis.

7.9. Planuojama atliekų tvarkymo veikla bus atliekama siekiant sutvarkyti ir perdirbti 
įvairias savo ir kitų įmonių atliekas: gelžbetonio, betono, plytų, statybinio laužo, laužyto asfalto.

7.9. PŪV metu susidariusios atliekos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo”, reikalavimus bus renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos pagal sutartis atliekas 
tvarkančioms įmonėms.

7.10. Paviršinių ir buitinių nuotekų susidarymas bei tvarkymo būdai nesikeis.
7.11. PŪV nepriskiriama veiklai, kur galimos didelės avarijos (pavyzdžiui, pavojingų 

cheminių medžiagų išsiliejimai, dujų nuotėkis ir pan.).
7.12. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų pateikti motyvuoti pasiūlymai: 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga dėl 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, 
atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes 
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos 
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2021-08-27 raštu Nr. A33(1)-7290 pasiūlė priimti atrankos 
išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas;
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Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus 
departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės 
veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą, 2021-08-17 raštu Nr. (10-11 14.3.5 Mr)2-104731 pasiūlė priimti atrankos išvadą, kad 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas; 

Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga už 
planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 
situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pasiūlymų 
informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei 
veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė;

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius pagal PAV 
įstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam 
kultūros paveldui, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei 
pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, 
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, 

priimama atrankos išvada: AB „Eurovia Lietuva“ plėtra, adresu Kirzinės vs., Maišiagalos sen., 
Vilniaus r. sav.– poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje aaa.lrv.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 
2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Vilniaus regionas 
ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šį sprendimą turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis
 

Edita Valaitė, tel. 8 687 65387, el. p. edita.valaite@aaa.am.lt
Dainora Puvačiauskienė, tel. 8 687 44371, el. p. dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt
Laimutė Juraitytė, tel. 8 698 73363, el. p. laimute.juraityte@aaa.am.lt
Daiva Kisielienė, tel. 8 699 45019, el.p. daiva.kisieliene@aaa.am.lt
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Atliekų tvarkymo metu susidariusios 
atliekos: 

5. juodieji metalai 

6. mediena, nenurodyta 19 12 06 

7. plastikai ir guma 

8. popierius ir kartonas 

 

 

 

 

 

 

Gautos statybinės atliekos: 

1. betono, plytų, čerpių ir 
keramikos gaminių mišiniai, 
nenurodyti 17 01 06; 

2. mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos, nenurodytos 17 09 01, 
17 09 02 ir 17 09 03; 

3. bituminiai mišiniai, nenurodyti 
17 03 01; 

4. gruntas ir akmenys, nenurodyti 
17 05 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamintos skaldos (produkcijos) 

laikymo vieta 

 

Atliekų tvarkymui skirta 

aikštelė, 4600 m2 ploto 
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ĮVADAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – PVSV ataskaita) parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. geguţės 13 d. įsakymu Nr. V – 474 „Dėl 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

įgaliojimų suteikimo― (toliau – Tvarkos aprašas) ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodinių nurodymų patvirtinimo― pakeitimo― (toliau – Metodiniai nurodymai). 

AB „Eurovia Lietuva― planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – asfalto gamybos ir 

nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginio išplėtimas, Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus 

r., 5,9024 ha ploto ţemės sklype.  

AB „Eurovia Lietuva― PŪV buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Aplinkos 

apsaugos agentūra 2021 m. rugsėjo 20 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (30.3)-A4E-10742, kad AB 

„Eurovia Lietuva― plėtra Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r., poveikio aplikai vertinimas 

neprivalomas (I priedas). 
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1. Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (uţsakovą): 

 

Juridinio asmens pavadinimas AB „Eurovia Lietuva― 

Generalinis direktorius Stanislavas Kablys 

Adresas Liepkalnio g. 85, Vilnius 

Telefonas, faksas Tel.: (8 5) 215 050, faks.: (8 5) 215 2141 

El. paštas eurovia@eurovia.lt 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė Zigmantas Perveneckas 

Robertas Smukas 

2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitos rengėją: 
 

Juridinio asmens pavadinimas Nacionalinė visuomenės sveikatos prieţiūros 

laboratorija  

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 

Rosita Marija Balčienė 

Adresas Ţolyno g. 36, Vilnius  

Telefonas, faksas Tel.: (8 5) 263 9662, faks.: (8 5) 210 4848 

El. paštas nvspl@nvspl.lt 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė Aurelija Ţalienė  

Marius Urbonas 

 

Juridinio asmens licencijos, leidţiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, 

kopija pridedama II priede. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos analizė: 

3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas. 

Pagal EVRK 2 red. klasifikatorių AB „Eurovia Lietuva― ūkinei veiklai priskiriami šie kodai:  

23.61 – betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba; 

23.63 – prekinio betono mišinio gamyba; 

23.99.40 – dirbinių iš bitumo gamyba; 

36.00.10 – vandens surinkimas ir valymas; 

38.11 – nepavojingų atliekų surinkimas; 

38.12 – pavojingų atliekų surinkimas; 

38.21 – nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas; 

38.22 – pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas; 

38.32 – išrūšiuotų medţiagų atgavimas; 

39.00 – regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba. 

mailto:nvspl@nvspl.lt
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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 medţiagos, ţaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, 

pavojingumas, rizika). 

Įmonės gamybai naudojamos ir planuojamos naudoti pagrindinės ţaliavos pateiktos 3.2.1 – 

3.2.6 lentelėse. 

 

3.2.1 lentelė. Ţaliavų, kuro ir papildomų medţiagų naudojimo kiekiai (esama padėtis). 

Eil. 

Nr. 
Ţaliavos, kuro arba medţiagos pavadinimas Vnt. 

Leidţiami naudoti 

kiekiai  

1 2 3 4 

1 Kelių bitumas t 8820,0 

2 Granitinės, dolomitinės ţvirgţdo skaldos (5-16 mm) t 37200,0 

3 Granitinės, ţvirgţdo atsijos t 41480,0 

4 Smėlis t 17000,0 

5 Mineraliniai milteliai t 4320,0 

6 Priedai a/b gamybai t 28,0 

7 Priedai emulsijos gamybai t 4,2 

8 Gamtinis ţvyras t 6000,0 

9 Druskos rūgštis t 2,7 

 

3.2.2 lentelė. Tirpiklių turinčių medţiagų ir preparatų naudojimas ir saugojimas (esama padėtis). 

Eil. 

Nr. 

Tirpiklių turinčios medţiagos ir preparatai Vnt. Kiekis, 

saugomas 

vietoje 

Saugoji

-mo 

būdas  
Pavadinimas Sudėtis 

Pavojingumo 

frazė 
Kiekis, kg 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Trichloretilenas 

Trichloterilenas 

99,0 % 

kanc. kat. 2, R45; 

mutag. kat. 3; R68, 

R67, R43, Xi; 

R36/38, R52/53 
100,0 40,0 kg 

Uţdaras 

sandėlis 

1,2-

epoksibutanas, 

1,0 % 

F; R11, kanc.kat. 3; 

R40, Xn; 

R20/21/22, Xi; 

R36/37/38, R52/53 
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3.2.3 lentelė. Nepavojingų atliekų naudojimo kiekiai (esama padėtis). 

Eil. 

Nr. 

Atliekų 

kodas* (pagal 

taisyklių 1 

priedą) 

Atliekų pavadinimas (pagal 

Taisyklių 1 priedą) 
Vnt. 

Taršos leidime 

leidţiamas 

naudoti atliekų 

kiekis  

Didţiausias vienu 

metu leidţiamas 

laikyti atliekų 

kiekis 

1 2 3 4 5 6 

1 17 01 07 

Betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 

t 

30000,0 

2000,0 

2 17 09 04 

Mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 17 09 01, 

19 09 02 ir 17 09 03 

t 600,0 

3 17 03 02 
Bituminiai mišiniai, nenurodyti 

17 03 01 
t 1200,0 

4 17 05 04 
Gruntas ir akmenys, nenurodyti 

17 05 03 
t 200,0 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

5 19 12 02 Juodieji metalai t - 10,0 

6 19 12 07 Mediena, nenurodyta 19 12 06 t - 3,0 

7 19 12 04 Plastikai ir guma t - 1,0 

8 19 12 01 Popierius ir kartonas t - 1,0 
* -nurodomos ir atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

3.2.4 lentelė. Ţaliavų, kuro ir papildomų medţiagų naudojimo kiekiai (planuojama padėtis). 

Eil. 

Nr. 

Ţaliavos, kuro arba medţiagos 

pavadinimas 
Vnt. Planuojami naudoti kiekiai per metus 

1 2 3 4 

1 Kelių bitumas t 20800,0 

2 

Granitinės, dolomitinės ţvirgţdo skaldos 

(0/16, 16/32, 16/45 mm pagrindų 

mišiniams) 

t 10000,0  

3 
Granitinės, dolomitinės ţvirgţdo skaldos 

(5-32 mm) 
t 131000,0 

4 Granitinės, ţvirgţdo atsijos t 39500,0 

5 Smėlis t 47300,0 

6 Asfalto droţlės  t 16400 

7 Mineraliniai milteliai t 3650,0 

8 Priedai a/b gamybai t 190,0 

9 Priedai emulsijos gamybai t 43,250 

10 Druskos rūgštis t 8,5 
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3.2.5 lentelė. Tirpiklių turinčių medţiagų ir preparatų naudojimas ir saugojimas (planuojama padėtis). 

Eil. 

Nr. 

Tirpiklių turinčios medţiagos ir preparatai Vnt. 
Kiekis, 

saugomas 

vietoje 

Saugoji

-mo 

būdas  
Pavadinimas Sudėtis Pavvojingumo frazė Kiekis 

Mata-

vimo 

vnt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Perchloretilenas 

Perchloretilenas,  

99,5 % 

Skin. Irrit.-2 - H351 

Eye irrit. – 2 – H319 

Skin Sens. – 1B - H317 

Carc. – 2 – H351 

STOT SE – 3 – H336 

Aquatic Chronic – 2 – 

H411 
150,0 kg 40,0 kg 

Uţdaras 

sandėlis 

Tetr-butilglicidilo 

eteris, 0,41% 

Flam. Liq. - 3 – H226 

Eye irrit. – 2 – H319 

Skin Sens. – 1 - H317 

Aquatic Chronic – 3 – 

H4112 

 

3.2.4 lentelė. Nepavojingų atliekų naudojimo kiekiai (planuojama padėtis). 

Eil. 

Nr. 

Atliekų 

kodas* (pagal 

taisyklių 1 

priedą) 

Atliekų pavadinimas (pagal 

Taisyklių 1 priedą) 
Vnt. 

Planuojamas 

naudoti kiekis 

Didţiausias vienu 

metu planuojamas 

laikyti atliekų kiekis 

1 2 3 4 5 6 

1 17 01 07 

Betono, plytų, čerpių ir 

keramikos gaminių mišiniai, 

nenurodyti 17 01 06 

t 

40000,0 

6000,0 

2 17 09 04 

Mišrios statybinės ir griovimo 

atliekos, nenurodytos 17 09 

01, 19 09 02 ir 17 09 03 

t 1800,0 

3 17 03 02 
Bituminiai mišiniai, 

nenurodyti 17 03 01 
t 3600,0 

4 17 05 04 
Gruntas ir akmenys, 

nenurodyti 17 05 03 
t 600,0 

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos 

5 19 12 02 Juodieji metalai t - 30,0 

6 19 12 07 
Mediena, nenurodyta 19 12 

06 
t - 9,0 

7 19 12 04 Plastikai ir guma t - 3,0 

8 19 12 01 Popierius ir kartonas t - 3,0 
* -nurodomos ir atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos. 

Asfalto gamyboje naudojamos inertinės medţiagos – smėlis ir skalda. Mineraliniai milteliai ir 

kelių bitumas. Asfalto kokybės nustatymui naudojamas trichloretilenas, kuris dalinai regeneruojamas, o 
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dalinai išmetamas iš traukos spintos į aplinkos orą. PŪV metu vietoje trichloretileno planuojama 

naudoti perchloretileną. 

Esamoje veikloje naudojama elektros energija patalpų ir teritorijos apšvietimui. Elektros energija 

tiekiama iš esamų elektros tinklų. Įmonėje per metus planuojama sunaudoti 1,3 MWh  elektros 

energijos. 

Asfalto maišyklės darbui ir administracinio pastato katilinėje naudojamos gamtinės dujos. 

Planuojama, kad per metus bus sunaudojama 1950,0 tūkst. Nm
3
 gamtinių dujų. 

Mobilios technikos darbui naudojamas dyzelinis kuras. Planuojama, kad per metus bus 

sunaudojama iki 10 dyzelinio kuro. 

Planuojamas energijos išteklių naudojimo mastas pateikiamas 3.1.7 lentelėje. 

 

3.1.7 lentelė. Energijos išteklių naudojimas. 

Energetiniai ir technologiniai ištekliai 
Planuojamas sunaudojimas, 

matavimo vnt. (t, m
3
, KWh, ir kt.) 

1 2 

Elektros energija 1,3 MWh 

Dyzelinis kuras 10,0 t 

Gamtinės dujos 1950,0 tūkst. Nm
3
 

 

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

įrenginių išdėstymo planas. 

 

AB „Eurovia Lietuva― pagrindinė vykdoma veikla – asfalto gamyba. 

Asfalto gamyba. AB ,,Eurovia Lietuva― asfaltą gamina Riešės asfalto gamykloje. Modernūs ir 

automatizuoti BENNINGHOVEN tipo asfalto maišytuvai gali patiekti pirkėjui asfalto produkciją iki 

250 t/val. našumu.  

Šiuo metu gaminami visi asfaltai, kurių tipai ir markės nurodytos Automobilių kelių asfalto 

mišinių techninių reikalavimų apraše TRA ASFALTAS 08. 

Asfalto mišinio panaudojimas yra platus ir skirtingo tipo mišiniai turi skirtingą paskirtį. AB 

,,Eurovia Lietuva― turi plačiausią asfalto mišinių asortimentą. AB „Eurovia Lietuva― Lietuvos rinkai 

siūlo šiuos produktus: 

 Asfaltbetonį, gaminamą vadovaujantis LST EN  13108-1  Bituminiai mišiniai. Medžiagų 

reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis; 

 Labai plono sluoksnio asfaltbetonį, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-2 Bituminiai 

mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 2 dalis. Labai plonų sluoksnių asfaltbetonis; 

 Skaldos ir mastikos asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-5 Bituminiai mišiniai. 

Medžiagų reikalavimai. 5 dalis. Skaldos ir mastikos asfaltas; 

 Minkštąjį asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-3 Bituminiai mišiniai. Medžiagų 

reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas; 

 Poringąjį asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-7 Bituminiai mišiniai. Medžiagų 

reikalavimai. 7 dalis. Poringasis asfaltas; 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.DA9A6D54580B/format/MSO2010_DOCX/
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.DA9A6D54580B/format/MSO2010_DOCX/
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 Mastikos asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-6 Bituminiai mišiniai. Medžiagų 

reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas; 

 Ypač plonų sluoksnių asfaltą, gaminamą vadovaujantis LST EN 13108-9 Bituminiai mišiniai. 

Medžiagų reikalavimai. 9 dalis. Ypač plonų sluoksnių asfaltas; 

 Šaltą asfalto mišinį 0/8 ir 0/11, supakuotą maišais; 

 Šiltą asfalto mišinį, kurio sumaišymo, tankinimo ir darbinė temperatūra yra sumaţinta nuo 20 

iki 40 ºC; 

 Raudonos spalvos asfaltbetonį, skirtą pėsčiųjų ir dviračių takų dangoms; 

 Triukšmą maţinantį asfaltą, skirtą dangos paviršiams, pasiţyminčiomis triukšmą 

maţinančiomis savybėmis ir gaminamą vadovaujantis  Mažatriukšmių asfalto viršutinių 

sluoksnių įrengimo rekomendacijos R TM 18. 

 Didelio standţio asfaltą, skirtą dangoms, veikiamoms ypatingai sunkioms apkrovoms keliuose, 

gatvėse ir pramoninėse zonose. 

Visų asfalto mišinių gamybos kontrolės sistemos sertifikuotos notifikuotos įstaigos pagal 2+ 

sistemą, pirkėjui visada pateikiama asfalto mišinio eksploatacinių savybių deklaracija ir ,,CE― 

ţenklinimo etiketė. 

Skaldos, smėlis ir atsijos sandėliuojamos pagal frakcijas atviruose sandėliuose iš kur ratinis 

frontalinis krautuvas jas pakrauna į dozavimo bunkerius. Iš bunkerių transporterio pagalba mineralinės 

medţiagos patenka į dţiovinimo būgną. Iš būgno medţiagos elevatoriumi pakeliamos į viršų kur 

persijojamos per sietus ir suskirstomos pagal frakcijas į atskirus skyrius. Gamybinio proceso metu, 

priklausomai nuo pageidaujamos asfalto rūšies, mineralinės medţiagos pagal svorį sudozuojamos į 

vieną bunkerį, iš kur jos patenka į maišytuvą. 

Reikalingas aktyvintų mineralinių miltelių kiekis iš siloso sraigtiniu transporteriu paduodamas 

į svėrimo talpą, iš kur jie išberiami į maišytuvą. 

Bitumas sandėliuojamas uţdaro tipo antţeminiuose rezervuaruose iš kur vamzdynais 

paduodamas į svėrimo talpą. Iš jos jis išpilamas į maišytuvą. Maišytuve visos medţiagos sumaišomos 

ir asfaltbetonis išpilamas į saugojimo bunkerį. Iš jo asfaltbetonis pakraunamas į savivarčius 

sunkveţimius ir išveţamas į darbų vykdymo objektus.  

Bituminės emulsijos gamyba. Bituminė emulsija – tai statybos produktas, sudarytas iš dviejų 

nesimaišančių skysčių: bitumo ir vandens dispersinės sistemos, kurioje dispersinė fazė yra bitumas, 

gaunamas smulkiausiomis dalelėmis disperguojant bitumą vandenyje naudojant emulsiklius. Emulsijos 

gamybai naudojamas kelių bitumas, minkštintasis ar skiestasis bitumas, polimerais ar lateksu 

modifikuotas bitumas. 

Lietuvoje bituminių emulsijų gamyba pradėta nuo 1976 metų Riešės asfalto gamykloje. AB 

,,Eurovia Lietuva― didţiuojasi turinti ilgiausią bituminių emulsijų gamybos patirtį Lietuvoje. 

Šiuo metu įmonėje gaminamos visos emulsijos, kurios yra nurodytos ,,Automobilių kelių 

bituminių emulsijų techninių reikalavimų apraše TRA BE 08/15―. 

AB ,,Eurovia Lietuva― yra pasirengusi gaminti ir kitas bitumines emulsijas, atitinkančias 

standarto LST EN 13808 ,,Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/f4560160626b11e8acbae39398545bed/format/MSO2010_DOCX/
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/f4560160626b11e8acbae39398545bed/format/MSO2010_DOCX/
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3186c1d09db311e58fd1fc0b9bba68a7/format/MSO2010_DOCX/
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3186c1d09db311e58fd1fc0b9bba68a7/format/MSO2010_DOCX/
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reikalavimų sandara‗‗ reikalavimus, atsiţvelgdama į specifinius uţsakovų poreikius prieš tai suderinus 

emulsijų eksploatacines savybes. 

Emulsijų gamybos kontrolės sistema notifikuotos įstaigos sertifikuota pagal 2+ sistemą, 

sertifikato Nr. 1397-CPR-0357. 

Gamybai reikalingas bitumas saugomas septyniuose uţdarojo tipo antţeminėse šildomuose 

bitumo rezervuaruose. Rezervuarai šildomi elektriniais tenais. Kiekviename rezervuare yra įrengtas 

alsuoklis.  

Vanduo iš gręţinio vamzdynu patenka į šildymo talpą, kur pasiekęs reikiamą temperatūrą, 

siurbliu paduodamas į tirpalo ruošimo talpas. Šiose talpose vanduo sumaišomas su emulsikliais ir 

siurbliu atitinkama proporcija paduodamas į emulsijos malūną.  

Emulsijos malūne bitumas sumaišytas su vandens tirpalus virsta bitumine emulsija, kuri 

vamzdţiais supilama į sandėliavimo rezervuarus. Iš rezervuarų emulsija pakraunama į autocisternas ir 

išveţama į objektus.  

Nesurištieji mišiniai. Kiekvieno statinio statyba prasideda nuo pagrindo. Kelio pagrindas – tai 

sluoksnis, kurio paskirtis atlaikyti transporto apkrovas ir neleisti deformuotis dangai. Daţniausiai 

pagrindo sluoksniai yra be rišiklių ir įrengiami iš nesurištųjų mineralinių medţiagų mišinių. Pagrindo 

sluoksnis be rišiklių – tai apkrovas paskirstantis sluoksnis, esantis tarp dangos ir ţemės sankasos arba 

tarp surištojo pagrindo ir ţemės sankasos, kuris tinkamai sutankintas yra pakankamos laikomosios 

galios ir yra pralaidus vandeniui. Pagrindo sluoksnių be rišiklių tipai : 

 skaldos pagrindo sluoksnis (SPS), kuriam naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties 

nesurištieji skaldytų mineralinių medţiagų frakcijų 0/32, 0/45, 0/56 mišiniai; 

 ţvyro pagrindo sluoksnis (ŢPS), kuriam naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties 

nesurištieji neskaldytų mineralinių medţiagų, jei reikia, įmaišant ir skaldytų mineralinių 

medţiagų frakcijų 0/32, 0/45, 0/56 mišiniai; 

 apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS), apsaugantis dangos konstrukciją nuo ţalingo 

šalčio poveikio. Jam įrengti naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties nesurištieji frakcijų 

0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 mišiniai. 

Vietiniuose ir rajoniniuose keliuose daţnai viršutinis kelio dangos sluoksnis (DSBR) 

įrengiamas be rišiklių iš nesurištųjų mišinių. Tam panaudojama nustatytos granuliometrinės sudėties 

frakcijų 0/11, 0/16, 0/22, 0/32 nesurištieji mišiniai. Visų automobilių kelių kelkraščių viršutiniam 

sluoksniui naudojami nustatytos granuliometrinės sudėties frakcijų  0/22, 0/32 nesurištieji mišiniai, 

kuriuose yra daugiau nei 30% skaldytos ir iš dalies skaldytos stambios mineralinės medţiagos (dalelių 

didesnių nei 8 mm). 

Visi nesurištieji mišiniai, gaminami AB ,,Eurovia Lietuva―, atitinka  Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA 

SBR 07 ir  standarto LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai reikalavimus. 

Nesurištųjų mišinių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema yra 2+. 

Notifikuota įstaiga atliko pradinį vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, išdavė atitikties sertifikatus 

Nr.KSMSC-448 ir Nr.KSMSC-449  bei nuolat vykdo gamybos kontrolės prieţiūrą ir vertinimą. Su 

parduodama produkcija išduodamos Eksploatacinių savybių deklaracijos. 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.6B217EEB2461/format/MSO2010_DOCX/
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.6B217EEB2461/format/MSO2010_DOCX/
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.6B217EEB2461/format/MSO2010_DOCX/
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Polimerais modifikuoto bitumo gamyba (PMB). Polimerais modifikuotas bitumas – tai kelių 

bitumas, kurio standartinės savybės keičiamos panaudojant vieną ar daugiau organinių polimerų. 

Polimerais modifikuotas bitumas su pagerintomis savybėmis automatiškai keičia statybos produktų 

(asfaltų ir bituminių emulsijų) eksploatacines savybes. Dėl šios prieţasties statybos produktai, turintys 

savyje polimerais modifikuotą bitumą,  naudojami aukštesnės kategorijos kelių dangų konstrukcijose. 

AB ,,Eurovia Lietuva‖ polimerais modifikuotą bitumą gamina nuo 1999 metų  pasitelkdama 

specialiąją modifikavimo įrangą Riešės asfalto gamykloje.  Gamybos pajėgumai ir įmonės patirtis 

suteikia galimybę uţsakovui pasiūlyti įvairius polimerais modifikuotus bitumus, kurie skirti ne tik 

automobilių kelių statybai, bet ir kitam panaudojimui. 

Šiuo metu gaminami visi polimerais modifikuoti bitumai, nurodyti Automobilių kelių bitumų ir 

polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų apraše TRA BITUMAS 08/14. 

AB ,,Eurovia Lietuva― yra pasirengusi gaminti ir kitus polimerais modifikuotus bitumus, 

atitinkančius standarto LST EN 14023 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų sistema reikalavimus, atsiţvelgdama į specifinius uţsakovų poreikius prieš tai 

suderinus polimerais modifikuotų bitumų eksploatacines savybes. 

Atliekų perdirbimas (skaldos gamyba). Nuo 2010 metų objekte buvo eksploatuojama 

akmenskaldė „KRUPP HAZEMAG APP 1013―. Perdirbamos savo ir kitų įmonių atliekos: gelţbetonio, 

betono, plytų, statybinis lauţas, lauţytas asfaltas.  

Nuo 2007 m. objektas vykdė veiklą pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą 

(toliau – TIPK leidimas) Nr. VR-4.7-V-02-V-50, išduotą 2007 m. sausio 2 dieną, atnaujintą 2011 m. 

kovo 09 d. Pagal šį leidimą nuo 2014 m kasmet objekte leidţiama pagaminti: 

- 100 000 t asfalto; 

- 3 000 t bituminės emulsijos; 

- sutvarkyti 30 000 t atliekų (skaldos gamybai); 

- laikyti 4 000 t statybinių atliekų (didţiausias vienu metu leidţiamas laikyti atliekų kiekis). 

Šiuo metu objektas vykdo veiklą pagal Taršos leidimą Nr. VR-4.7-V-02-V50/TL-V.8-

70/2020. TIPK leidimo duomenys į taršos leidimą perkelti 2020 metais. 

PŪV išplėtmas, nes esami gamybiniai pajėgumai pakankami didinti gamybos apimtis bei 

tvarkomų ir laikomų atliekų kiekius. Planuojami pagaminti kiekiai: 

- 250 000 t asfalto; 

- 7 000 t bituminės emulsijos; 

- 7 000 t polimerais modifikuotas bitumas (PMB); 

- sutvarkyti 40 000 t statybinių atliekų (skaldos gamyba); 

- laikyti 12 000 t statybinių atliekų (didţiausias vienu metu leidţiamas laikyti atliekų kiekis). 

PŪV vykdytojas informuoja, kad nei gamybos įrenginių, nei saugyklų kiekis PŪV metu 

nedidės. PŪV bus vykdoma esamos ūkinės veiklos ţemės sklype ir uţ jo ribų nepersikels. Esami 

gamybos procesai išliks tokie patys, saugyklos ir jų skaičius taip pat nesikeis. Objekte gaminamos 

produkcijos paklausa kasmet vis didėja, esami gamybos pajėgumai negali uţtikrinti augančio rinkos 

poreikio, todėl PŪV veiklos metu bus ilginamas įrenginių darbo laikas, nes esami gamybiniai resursai 

(įrenginių, gamybos procesų, darbo jėgos našumas ir kt.) leidţia didinti gamybos apimtis.  

https://www.e-tar.lt/portal/rs/legalact/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b/format/MSO2010_DOCX/
https://www.e-tar.lt/portal/rs/legalact/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b/format/MSO2010_DOCX/
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Fiziškai susidėvėjusių įrenginių (smulkintuvo, sijotuvo) eksploatavimas nutraukiamas, vietoje 

jų bus nuomojama naujesnė modernesnė ir našesnė atliekų smulkinimo bei sijojimo įranga. Fiziškai 

pasenęs ir susidevėjęs atliekų smulkintuvas/trupintuvas „KRUPP HAZEMAG APP 1013― šiais metais 

nebenaudojamas – jis bus nurašomas, o vietoje jo 1 kartą per 2 mėnesius (priklausomai nuo sukauptų 

statybinių atliekų kiekio) bus nuomojamas trupintuvas „Extec C10‖. Atliekų smulkintuvo/trupintuvo 

„Extec C10― talpa (našumas) – 130-220 t/val. atliekų. Planuojamo nuomotis įrenginio našumas yra 

pakankamas planuojamam atliekų kiekiui perdirbti, todėl jokių kitų atliekų smulkinimo įrenginių PŪV 

vykdytojas eksploatuoti neplanuoja. Sijotuvas „MESTO ST620― šiuo metu taip pat nebenaudojamas, 

artimiausiu metu jis bus parduotas, o vietoje jo bus nuomojamas sijotuvas „KLEEMANN MS14Z―, 

kurio našumas – iki 250 t/val. 

PŪV atitiks Minimalius reikalavimus dulkėtumui maţinti laikant, kraunant, veţant palaidas 

kietąsias medţiagas, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu  Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui maţinti laikant, kraunant, veţant 

palaidas kietąsias medţiagas patvirtinimo―.  

Vykdoma atliekų tvarkymo veikla atitiks reikalavimų II skyriaus „Medţiagų laikymas atvirose 

aikštelėse― 14, 15, 15.1, 15.3 ir 15.5 punktų reikalavimus, tai yra medţiagos (ţaliavos, atliekos ir 

pagaminta skalda) laikomos ne aukštesniuose nei 5 metrų aukščio kaupuose. Papildomai bus taikomas 

ne maţiau kaip vienas metodas ar technologija medţiagų dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti, tai yra 

medţiagų (atliekų ir pagamintos skaldos) laikymo vietos parenkamos, kad medţiagas kuo maţiau 

veiktų vėjas, atstumai tarp šių vietų būtų kuo maţesni, transporto priemonių judėjimas aikštelėje būtų 

maţesnis. Atliekų laikymui pasirinkta gamybinės bazės teritorijos vieta, kuri yra pakankamai gerai 

apsaugota nuo vėjo tiek natūraliais ţeldiniais tiek statiniais, bei kitomis vėją ribojančiomis 

priemonėmis. Visa asfalto bazės taritorija nuo aplinkos atskirta miškingų teritorijų juostomis. Atliekos 

ir pagaminta skalda bus laikomos kūgio formos kaupuose (šių kaupų nuolydţio kampas neturi būti 

didesnis uţ natūralaus byrėjimo kampą). Kaupo forma parenkama atsiţvelgiant į aikštelės dydį, formą, 

laikomų medţiagų kiekį, laikymo trukmę ir pan. Atliekos ir pagaminta skalda bus laikoma ţiediniuose 

kaupuose, kurie naudojami kvadrato formos aikštelėse, kurių talpa neviršija 100 000 t. 

Vykdoma atliekų tvarkymo veikla atitiks „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui maţinti 

laikant, kraunant, veţant palaidas kietąsias medţiagas patvirtinimo― III skyriaus „Medţiagų krovimas 

atvirose aikštelėse, veţimas― 16, 16.2 – 16.14 punktų reikalavimus, tai yra taikomi metodai ir 

technologijos medţiagų dulkumui maţinti ir (ar) dulkių sklaidai riboti, tai yra kai kraunamos maţo 

dispersiškumo medţiagos, tačiau vykdant veiklą dulka, bus taikomos jų dulkumą ar dulkėjimą 

maţinančios priemonės – drėkinimas. Pakrovus transporto priemonę, medţiaga uţdengiama (tentas ar 

kt.) ir veţama uţdengta (jei transporto priemonė ne dengtu kėbulu). Kraunant griebtuvu, pasėmus 

medţiagos, griebtuvas sandariai uţdaromas. Iš griebtuvo medţiaga išpilama kuo lėčiau ir maţesniu 

kaip 1 m atstumu nuo kaupo. Išpylus iš griebtuvo medţiagą, reikia pakankamą laiką riboti griebtuvo 

judėjimą. Transportuojant atviru konvejeriu, jo greitis parenkamas, kad medţiaga nedulkėtų. Kraunant 

mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi į transporto priemonę, medţiagos pylimo greitis ir aukštis turi 

būti kuo maţesnis, krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama medţiaga patektų į transporto 

priemonę. Veikla organizuojama taip, kad ta pati medţiaga būtų kuo maţiau perkraunama. Jei 
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įmanoma, medţiagos kraunamos į transporto priemones ir išveţamos (atveţamos) pagal iš anksto 

veiklos vykdytojo nustatytą grafiką / tvarką, kuris gali būti skelbiamas viešai veiklos vykdytojo 

interneto svetainėje ar kitu būdu ir taikoma eilė kitų Reikalavimų III skyriaus puntų reikalavimų. 

Atliekų laikymas. Aplinkai nepavojingos atliekos laikomos atviroje aikštelėje ant vandeniui 

maţai laidţios kietos (asfaltbetonis) dangos skirtinguose kaupuose (maksimlaiai iki 5 m. aukščio 

krūvose, kurios viena su kita nesusiliečia) pagal atliekų rūšis, atliekų laikymo zonose vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu 

Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo― reikalavimais. 

Neapdorotų atliekų laikymo, apdorojimo zonai bus skiriama 0,46 ha (4600 m
2
) aikštelės ploto 

dalis, kur tilps vienu metu didţiausias numatomas priimti ir laikyti atliekų kiekis - 12000 t, nes šių 

atliekų tankis apie 2,5 t/m
3
 ir planuojant kaupą, kurio aukštis iki 5 metrų, tai atliekų uţimamas tūris 

bus: 12000 t : 2,5 t/m
3 

= 4800 m
3
. Atliekų laikymui reikalingas plotas sudarys: (4800/5,233)*3,14 = 

2880,18 m
2
 ir bus pakankamas didţiausiam numatytam atliekų kiekiui sandėliuoti. 

Perdirbtos atliekos (skalda) iki sertifikavimo procedūrų, arba ta, kuri neatitiks standartų 

(neatitinkančių reikalavimų skaldos ir (ar) tarpinio produkto susidarymo galimybė minimali, nes prieš 

vykdant atliekų smulkinimą bus vykdoma eilė veiksnių padėsiančių uţtikrinti perdirbamų atliekų 

kokybę ir jų vėlesnį atititikimą standartui), bus priskiriama prie neperdirbtų atliekų, tai yra jų kiekis 

patenka į 12000 t vienu metų didţiausią leidţiamą laikyti neperdirbtų atliekų kiekį ir jos bus laikomos 

toje pačioje atliekų laikymo zonoje. 

Jokių nuošliauţų, griūties ir išpustymo bei pasklidimo į gretimas teritorijas nebus, nes krūvos 

bus formuojamos 45 laipsnių kampu, kuris yra maţesnis uţ natūralaus byrėjimo kampą.  

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos (juodieji metalai) bus laikomi atviroje krūvoje, 

iki 2 metrų aukščio. Didţiausias vienu metu numatomas laikyti susidarančių juodųjų metalų kiekis – 30 

t. Didţiąją dalį metalų atliekų sudarys armatūros strypai, kurių tankis – 7850 kg/m
3
. Įvertinus, kad  gali 

būti ir kitokių metalo ir plieno atliekų (skardos ir pan.) skaičiavimuose imame, kad 1 m
3
 metalo sudaro 

3,925 t. Metalų atliekas numatoma laikyti iki 2 m aukščio krūvoje, tai numatomas metalo atliekų 

uţimamas tūris bus: 30 t : 3,925 t/m
3 

= 7,64 m
3
. Atliekų laikymui reikalingas plotas sudarys: 

(7,64/2,093)*3,14 = 11,46 m
2
 ir bus pakankamas didţiausiam numatytam atlliekų kiekiui sandėliuoti.  

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos (plastikas ir guma – 19 12 02) bus laikomos 

uţdarame konteineryje, kurio tūris – 2,5 m
3
. Didţiausias vienu metu numatomas laikyti plastiko ir 

gumos atliekų kiekis – 3,0 t (2,39 m
3
). Vidutinis plastiko tankis - apie 1,515 t/m

3
, vidutinis gumos 

tankis – apie 1,0 t/m
3
. Konteineris uţims apie 2,5 m

2 
aikštelės ploto.  

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos (mediena – 19 12 07) bus laikomos atviroje 

krūvoje, iki 2 metrų aukščio. Didţiausias vienu metu numatomas laikyti medienos atliekų kiekis – 9,0 t 

(6,16 m
3
). Vidutinis medienos tankis – 1,46 t/m

3
. Medienos atliekas numatoma laikyti iki 2 m aukščio 

krūvoje, tai numatomas medienos laikymui reikalingas plotas sudarys iki 3,08 m
2
 (6,16 m

3
 : 2 m) ir bus 

pakankamas didţiausiam numatytam atliekų kiekiui sandėliuoti.  

Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos (popierius ir kartonas – 19 12 01) bus laikomos 

uţdarame konteineryje, kurio tūris – 3,5 m
3
. Didţiausias vienu metu numatomas laikyti popieriaus ir 
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kartono atliekų kiekis – 3 t (3,15 m
3
). Vidutinis popieriaus tankis – 0,95 t/m

3
. Konteineris uţims apie 

3,5 m
2 

aikštelės ploto.  

Atliekų trupintuvas „Extec C10― uţims iki 34,889 m
2
 plotą.  

Skaldos sijotuvas „KLEEMANN MS14Z― uţims iki 33,025 m
2
 plotą. 

Bendras aikštelės, kurioje numatoma atliekų tvarkymo veikla, atliekų, produkcijos ir įrenginių 

uţimamamas plotas sudarys: 2880,18 m
2
 + 11,46 m

2
 + 2,5 m

2
 + 3,08 m

2
 + 3,5 m

2
 + 34,889 m

2
 + 

33,025 m
2
 = 2968,63 m

2
 (bendras atliekų tvarkymo veiklai paskirtos aikštelės plotas – 4600 m

2
). 

Schema su paţymėtomis atliekų laikymo zonomis pateikiama III priede. 

Atskirai yra laikomos naudojimui skirtos atliekos, atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo 

metu susidarančios atliekos ir po atliekų perdirbimo gauta skalda. Atliekos yra laikomos kaupuose, 

kurios viena su kita nesiliečia, pagal atliekų rūšis, atliekų laikymo zonose vadovaujantis Atliekų 

tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 

„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo― reikalavimais. 

Produkcija (sertifikuota skalda) po apdorojimo bus laikoma vienoje iš aikštelės kaupų, 

kuriuose laikoma ir kira asfalto gamyboje reiukalinga ţaliava. Skalda bus laikoma kaupe, kurio aukštis 

– iki 5 m. Didţiausias vienu metu numatomas laikyti skaldos produkcijos kiekis – 12000 t (priimama, 

kad 1 m
3
 skaldos vid. sveria apie 1,6 t). Produkciją numatoma laikyti iki 5 m aukščio krūvoje, tai 

skaldos (produkcijos) uţimamamas tūris bus: 12000 t : 1,6 t/m
3 

= 7500 m
3
. Produkcijos laikymui 

reikalingas plotas sudarys: (7500/5,233)*3,14 = 4500 m
2
 ir bus pakankamas didţiausiam numatytam 

produkcijos kiekiui sandėliuoti.  

Produkto (skaldos) sertifikavimas. Iš karto po apdorojimo t.y. po smulkinimo proceso, kai bus 

gaunama įvairių frakcijų skalda, kuri bus sertifikuojama, t.y. parengiama statybos produktų 

eksploatacinių savybių deklaracija. Pagamintų produktų eksploatacinių savybių deklaracijos bus 

rengiamos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. D1-601 (TAR, 2018, 

Nr. 10693) patvirtintame Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas bei vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas―, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 

m. gruodţio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (TAR, 2015, Nr. 19649), nustatyta tvarka. 

Toks produkto deklaravimas yra tinkamas ir pakankamas tolimesniam produkto naudojimui. 

Produkcija bus gaminama naudojant Europos sąjungos reikalavimus ir standartus atitinkančią specialią 

techniką, prieš gamybą ji bus tinkamai sureguliuojama, todėl visa pagaminta produkcija atitiks jai 

keliamus reikalavimus. Gaminamos skaldos kokybės kontrolei uţtikrinti, pradėjus veiklą ir po to vieną 

kartą per metus gali būti kviečiama licencijuota laboratorija skaldos mėginiams paimti ir tyrimui atlikti. 

Remiantis laboratorinio tyrimo duomenimis vertinama, ar gaminama skalda ir jos 

eksploatacinės savybės atitinka keliamus reikalavimus kelių tiesimui, laikinų kelių, pagrindų, aikštelių 

ir kt. įrengimui. 
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Pagaminti produktai krautuvu bus pakraunami į savivarčius išveţimui, naudojimui įvairiuose 

statybų objektuose. Pagaminta skalda gali būti panaudojama statybose, tiesiant kelius, įrengiant 

aikšteles, drenaţinius sluoksnius, laikinus kelius. Pagamintos skaldos panaudojimas yra labai platus, 

skalda rinkoje paklausus produktas, todėl dalis produkto galimai bus realizuojamas. 

Neatitinkančių reikalavimų skaldos ir (ar) tarpinio produkto susidarymo galimybė minimali, 

nes prieš vykdant atliekų smulkinimą bus vykdoma eilė veiksnių padėsiančių uţtikrinti perdirbamų 

atliekų kokybę ir jų vėlesnį atititikimą standartui: 

- atliekų susidarymo vietose (statybvietėse) yra privalomas atliekų rūšiavimas, uţtikrinant, kad į 

atliekų siuntas nepakliūtų atliekų, kurios negali būti tvarkomos objekte; 

- priimat atliekas papildomai bus atliekama vizualinė atliekų apţiūra įvertinant ar atveţtoje 

atliekų siuntoje nėra atliekų, uţterštų pavojingomis cheminėmis medţiagomis ar atliekomis ir 

ar nėra atliekų, kurios negali būti perdirbamos į skaldą; 

- atliekų perdirbimui naudojama Europos Sąjungos reikalavimus ir standartus atitinkanti speciali 

technika, kuri bus sureguliuota pagal visas eksploatacines savybes; 

-  neatitinkanti reikalavimų skalda ar tarpinis produktas bus grąţinimas pakartotiniam 

perdirbimo procesui kol atitiks standartų reikalavimus. Nesertifikuoto produkto laikymo 

sąlygos Atrankoje nevertinamos, nes praktiškai toks ―produktas‖ priskiriamas prie neperdirbtų 

atliekų ir jų laikymo, perkrovimo ir kiti procesai identiški objekte tvarkomoms mišrioms 

statybinėms atliekoms. 

 

Sklypo teritorijoje esantys pastatai:  

- pastatas - administracinis, bendras plotas – 506,07 m
2
, kur įsukūrusi įmonės administracija;  

- pastatas – automobilių svarstyklės, bendras plotas – 87,06 m
2
, kur vyksta sunkiojo 

autotransporto atveţančio ţaliavas, atliekas ir išveţančio produkciją, sverimas; 

- pastatas - 10 kV transformatorinė, bendras plotas – 61,92 m
2
; 

- pastatas – bitumo saugykla, uţstatytas plotas – 543 m
2
.  

 

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

trukmė. 

Analizuojamo objekto plėtros ir eksploatacijos darbus numatoma pradėti vykdyti artimiausiu 

laiku, gavus visus reikiamus leidimus.  

Planuojama vykdyti ūkinę veiklą neterminuotai, eksploatacijos laikas neribojamas. 

 

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. 

PVSV atliekamas norint nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.  

 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos. 

PŪV alternatyvos nenumatomos, kadangi ūkinė veikla jau yra vykdoma.  
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4. Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė: 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. 

AB „Eurovia Lietuva― asfalto bazė ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginys 

įsikūrusi ir veiklą vykdo šiaurinėje Vilniaus rajono dalyje, Kirzinės vs., šalia Maţosios Riešės, 

Kirzinės, Aukštųjų Rusokų ir Ţemųjų Rusokų gyvenviečių (4.1.1 – 4.1.2 pav.).  

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės bendruoju planu esamos ir PŪV sklypas patenka į 

uţstatytas teritorijas (4.1.3 pav.). Naujų rekreacinių ar visuomeninių teritorijų steigimas PŪV teritorijos 

aplinkoje nenumatomas. PŪV veikla bus vykdoma esamo ţemės sklypo teritorijos ribose ir uţ jų 

nepersikels.  

 

 
4.1.1 pav. Nagrinėjamo sklypo situacijos schema. 
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4.1.2 pav. PŪV nagrinėjama teritorija. 
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4.1.3 pav. Ištrauka iš Vilniaus r. teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėţinio. 

 

4.2. Ţemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė ţemės naudojimo paskirtis, 

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

specialiosios ţemės naudojimo sąlygos. 

 

Įmonės veikla vykdoma 5,9024 ha (kadastr. Nr. 4174/0100:1021 Riešės k.v.) ploto ţemės 

sklype. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos.  

Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, yra nustatytos šios 

specialiosios naudojimo sąlygos: 
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 Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 11 

skirsnis); 

 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 4 skirsnis); 

 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 6 skirsnis); 

 Miško ţemė (VI skyrius, 3 skirsnis). 

PŪV ţemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija 

pateikta III priede. 

 

4.3. Vietovės infrastruktūra. 

 

Inţineriniai tinklai  

AB „Eurovia Lietuva‖ asfalto gamykla savo ūkio – buities ir gamybiniams tikslams naudoja 

poţeminį vandenį iš nuosavo gręţinio, esančio įmonės teritorijoje. 

Vandenvietės pavadinimas: Riešės a/b gamykla, adresu Vilniaus r., M. Riešės k., asfalto 

gamyklos teritorijoje. Vandenvietės LKS koordinatės: X – 577409, Y – 6075479. Gręţinio registro Nr. 

– 8084. Projektnis našumas – 18,0 m
3
/val. Vandeningojo horizonto geologinis indeksas: agLQIII-II. 

Gręţinio gylis – 75 m. Vandenvietė priklauso Nemuno upių baseino rajonui. 

Buitinėms reikmėms per metus planuojama sunaudoti apie 150,0 m
3
 vandens. Išplėtus PŪV 

veiklą buitinėms reikmėms per metus planuojamas sunaudoti vandens kiekis nedidės. 

Bitumo emulsijai gaminti gamykloje įrengtas atskiras cechas, kur sumontuoti prancūzų firmos 

THERMAFLU įrengimai. Į uţdaras maišykles BOWL 01, BOWL 02 paduodamas grynas pašildytas 

vanduo iš gręţinio, druskos rūgšties tirpalas (37 %) ir emulsiklis. Planuojamas bitumo gamybai 

sunaudoti vandens kiekis per metus – 1300 m
3
.  

Nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo veiklos metu į aplinkos orą išmetami teršalai, todėl 

siekiant sumaţinti jų kiekį smulkinamos atliekos ir sijojama skalda yra drėkinamos ţemo slėgio 

apipurškimo sistema. Drėkinimo intensyvumas reguliuojamas prieš kiekvieną atliekų smulkinimą ar 

skaldos sijojimą, atsiţvelgiant į smulkinamų atliekų ar sijojamos skaldos drėgnumą. Drėkinimui 

vidutiniškai bus sunaudojama apie 6,6 m
3 

vandens per dieną. Gamybinių nuotekų nesusidarys, nes 

vanduo įsigers į smulkinamas atliekas ar sijojamą skaldą. Drėkinimui per metus bus sunaudojama 2409 

m
3
 vandens. 

 

Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas  

Objekte buitinės nuotekos susidaro iš sanitarinių prietaisų. Buitinių nuotekų kiekis – 150 

m
3
/metus. AB „Eurovia Lietuva" Riešės asfalto gamykloje buityje susidarančios nuotekos yra valomos 

įmonės teritorijoje esančiuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose ―AČB E 10‖. Įrenginio našumas – 

1,5 m
3
/parą, 547,5 m

3
/metus. Išvalytos buitinės nuotekos yra išleidţiamos į objekto teritorijoje esantį 

priešgaisrinį vandens rezervuarą (gamtinę aplinką).  

Su buitinėmis nuotekomis susidaranti tarša – BDS7, bendras azotas ir bendras fosforas. Šie 

teršalai susidaro objekto administracinėse patalpose įrengtuose sanitariniuose mazguose. Susidarančių 

nevalytų buitinių nuotekų uţteršumas pagal: 
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- BDS7 – 200/300 mg/l – vidutinė/momentinė. 

- Bendras azotas – 50 mg/l; 

- Bendras fosfotas – 10 mg/l. 

Su buitinėmis nuotekomis į aplinką patenkanti tarša – BDS7, bendras azotas ir bendras 

fosforas.  

Išleidţiamų buitinių nuotekų uţteršumas neviršija buitinių nuotekų teršalų normatyvų, kurie 

nustatyti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 

geguţės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo― (Ţin. 2006-05-25, 

Nr. 59-2103 aktuali redakcija), 2 lentele  „Į gamtinę aplinką išleidţiamų nuotekų uţterštumo normos―: 

 BDS7 vidutinė metinė DLK – 29 mg/l, momentinė DLK – 40 mg/l; 

 Bendro azoto momentinė DLK – 25 mg/l; 

 Bendro fosforo momentinė DLK – 5 mg/l. 

Buitinių nuotekų apskaita vykdoma pagal objekto administraciniame pastate įrengto vandens 

paėmimo skaitiklio parodymus. 

Išplėtus ūkinę veiklą naujų sanitarinių prietaisų neatsiras. Buitinių nuotekų susidarymo 

šaltiniai ir kiekis nesikeis. 

 

Gamybinės nuotekos.  

Vanduo gamybos procesui naudojamas formavimo bitumo emulsijos gamybai. Tai uţdara 

sistema, todėl gamybinių nuotekų nesusidaro.  

Skaldos, smėlio ir atsijų apipurškimui ir skaldos (akmenskaldės) drėkinimui naudojamo 

vandens didţioji dalis susigers į gamybinį lauţą arba išgaruos, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys.  

 

Paviršinės (lietaus) nuotekos 

Objekto teritorija atitinka galimai teršiamos teritorijos reikalavimus, todėl paviršinės nuotekos 

nuo galimai teršiamų teritorijų turi būti organizuotai surenkamos ir prieš išleidţiant į aplinką valomos 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.  

Bendras sklypo plotas – 5,9024 ha iš kurių apie 3,2 ha sudaro kietosios dangos teritorijos 

plotai. PŪV metu atliekų laikymo aikštelių bei kitų kietųjų dangų plotai nedidės, nes esami pilnai 

tenkina PŪV apimtis. Atliekų laikymo aikštelės, bei kiti kietosios dangos teritorijos plotai yra padengti 

asfalto danga. Galimai teršios teritorijos atitinka Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 13 ir 14 

punktų reikalavimus. Galimai teršiamos teritorijos yra padengtos vandeniui maţai laidţia kieta danga 

(asfalto) ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų 

nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų 

teritorijų, yra surenkamos atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema (nuotakynu), kurioje įdiegtos 

priemonės, leidţiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę 

kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uţdaryti nuotekų išleistuvą. 

Paviršinės nuotekos surenkamos nuo bendro 3,2 ha teritorijos ploto: 

- pastatų stogų bendras plotas – 0,1053 ha (administracinis – 0,0359 ha, automobilinės 

svarstyklės – 0,0110 ha, transformatorinė – 0,0041 ha, bitumo talpykla – 0,0543 ha). 
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- atliekų laikymo aikštelės bendras plotas – 0,46 ha; 

- skaldos (produkcijos, gautos adorojus atatybines atliekas) laikymo aikštelė – 0,45 ha; 

-  ţaliavų (granitinės, dolomitinės ţvirgţdo skaldos, atsijų, smėlio ir kt. ţaliavų)  laikymo 

aikštelių bendras plotas – 1,142 ha; 

- manevravimo keliai ir aikštelės – 1,0427 ha. 

Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo 3,2 ha teritorijos ploto ir pastatų stogų, surenkamos lietaus 

kanalizacijos tinklais ir patenka į paviršinių nuotekų valymo įrenginius „EURO NEK― smėlio ir purvo 

nusodinimui ir „EURO PEK Filter― naftos produktų atskirtuvą, kurio našumas iki 100 l/s. Paskirtys – 

pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medţiagas. Valytos paviršinės nuotekos 

patenka į objekto teritoriijoje esančią kūdrą – priešgaisrinį rezervuarą, kurio plotas – apie 0,17 ha, tūris 

– 4075 m
3
. Įvertinus tai, kad paviršinės (lietaus) nuotekos patenka į dirbtinį nepratekamą vandens 

telkinį ir norint uţtikrinti, kad nuotekų priimtuvas nepersipildys ir nebus uţtvindytos gretimos 

teritorijos, bus imtasi papildomų priemonių, tai yra rezervuare sukauptos paviršinės nuotekos galės būti 

naudojamos, objekto teritorijoje esančių kelių, atliekų ar kitų ţaliavų drėkinimui arba asenizacine 

mašina išsiurbiamos ir išveţamos tolimesniam jų tvarkymui. Papildomai informuojame, kad šis 

nuotekų priimtuvas yra eksploatuojamas nuo ūkinės veiklos objekto pradţios, tačiau papildomų 

priemonių dėl jo persipildymo dar nėra tekę imtis.  

Paviršinių nuotekų išleistuvo Nr. 1 LKS koordinatės: X – 6075595, Y – 577603. Atstumas iki 

Riešės upės ţiočių – apie 12 km. Į aplinką išleidţiamų paviršinių nuotekų uţterštumas neviršys normų, 

kurios nustatytos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo― 

(Ţin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija), 18 punktu: 

 skendinčiųjų medţiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didţiausia momentinė 

koncentracija – 50 mg/l; 

 naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didţiausia momentinė koncentracija 

– 7 mg/l. 

 BDS7 didţiausia momentinė koncentracija – 10 mg/l, vidutinė metinė – nenustatoma. 

Su paviršinėmis nuotekomis nuo ūkinės veiklos teritorijos kietųjų dangų susidaranti tarša – 

skendinčios medţiagos, naftos produktai ir BDS7. Šie teršalai gali susidaryti dėl objekte vykdomos 

ūkinės veiklos: eksloatuojant transporto priemones, laikant smulkios granuliometrinės sudėties 

ţaliavas, smėlį ir kt. veiklose. Susidarančių nevalytų paviršinių nuotekų uţteršumas pagal: 

- Skendinčias medţiagas – 150 mg/l – vidutinė, 250 mg/l – momentinė; 

- Naftos produktus – 30 mg/l – vidutinė, 42 mg/l – momentinė; 

- BDS7 – 10 mg/l – momentinė  (objekto ūkinė veikla su padidėjusiu šio teršalo išsiskyrimu 

nesusijusi). 

 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas  

Kadangi technologiniai procesai išliks nepakitę, tai gamybos proceso metu susidarys tokios 

pat atliekos kaip ir ankščiau, tik jų kiekiai padidės 33%, nes tokia procentine dalimi planuojama 

padidinti objekte perdirbamų atliekų kiekį (nuo 30000 t/metus iki 40000 t/metus). 
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Autotransporto ir įrenginių eksploatavimo metu susidaro: 

- variklių, pavarų dėţės ir tepalinės alyvos atliekos (13 02 08*), iki 1,5 t/metus; 

- absorbentai, filtrų medţiagos (įskaitant kitaip neapibrėţtus tepalų filtrus), pašluostės, 

apsauginiai drabuţiai, uţteršti pavojingosiomis medţiagomis (15 02 02*), iki 0,35 t/metus; 

- naudoti švino akumuliatoriai (16 06 01*), iki 0,4 t/metus; 

- pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (16 

01 21*), iki 0,15 t/metus; 

- tepalų filtrai (16 01 07)*, iki 0,15 t/metus; 

Patalpų eksploatavimo metu bei darbuotojų buitinių poreikių tenkinimo metu susidaro: 

- mišrios komunalinės atliekos (20 03 01), iki 30 t per metus.  

Eksploatuojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius susidaro naftos produktų/vandens 

separatorių tepaluotas vanduo (13 05 07*). Per 2020 metus susidarė 20,26 t šių atliekų. Taip pat 

susidaro ţvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai (13 05 08*) Per 2020 

metus susidarė 5,0 t šių atliekų. Paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose susidariusios atliekos yra 

priduodamos UAB „Ţalavaris‖ ir VŠĮ Grunto valymo technologijos. 

Eksploatuojant buitinių nuotekų valymo įrenginius objekte susidaro septinių rezervuarų 

dumblas (20 03 04). Uţ šių atliekų tvarkymą atsakinga buitinių nuotekų valymo įrenginius priţiūrinti 

įmonė, ji savo atliekų apskaitoje registruoja šių atliekų susidarymą, todėl AB ―Eurovia Lietuva‖ 

informacijos apie šių atliekų kiekius neturi. 

Išplėtus ūkinę veiklą, pailgėjus autotransporto ir įrenginių eksploatavimo laikui galimai 

susidarys didesni atliekų kiekiai per metus. Kitų veiklų metu (patalpų, valymo įrenginių ir kt.) 

eksploatavimo metu susidarančių atliekų kiekiai nesikeis. 

Visos objekte susidariusios atliekos laikomos pagal visus saugumo reikalavimus ir nustatytas 

priemones. Susidariusios atliekos rūšiuojamos ir iki pridavimo atliekų tvarkytojams laikomos 

gamybinėse patalpose, uţdaruose konteineriuose ar kt. sandariose talpose.  

Įmonėje vedama atliekų susidarymo apskaita GPAIS sistemoje. Pildomi ţurnalai, 

formuojamos suvestinės, teikiamos metinės ataskaitos. Visos susidarančios atliekos yra rūšiuojamos. 

Visos susidarančios atliekos, pagal sutartis perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, 

registruotoms valstybiniame atliekas tvarkančių įmonių registre, tai yra turinčioms leidimus ir 

licencijas tvarkyti atitinkamas atliekas. Visos susidariusios atliekos iki perdavimo tolimesniam 

sutvarkymui laikomos jų susidarymo vietoje, tam skirtose zonose, ne ilgiau kaip: pavojingos atliekos – 

6 mėn., nepavojingos – 12 mėn. Atliekų tvarkymo metu susidarančios nepavojingos inertinės atliekos 

taip pat yra priduodamos atliekų tvarkytojams, turinčios leidimus tų atliekų tvarkymui. 

Objekte ir toliau bus vykdoma atliekų laikymo ir naudojimo veikla. AB „Eurovia Lietuva― 

superka statybines atliekas ir jas perdirba (smulkina), gaudami statybinę skaldą tinkamą naudojiimui. 

Skaldos gamyboje ir toliau bus naudojamos statybinės ir griovimo atliekos, tai yra: 

- betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 (17 01 07); 

- bituminiai mišniai, nenurodyti 17 03 01  (17 03 02); 

- gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 (17 05 04); 
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- mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (17 09 

04). 

Šios atliekos laikomos R13 kodu (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas). 

Didţiausias vienu metu leidţiamas laikyti atliekų kiekis – 4000 t/metus. Atliekos naudojamos R5 kodu 

(kitų neorganinių medţiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas). Didţiausias leidţiamas perdirbti 

atliekų kiekis – 30000 t/metus.  

Perdirbant statybines atliekas objekte susidaro: 

- juodieji metalai (19 12 02); 

- mediena, nenurodyta 19 12 06 (19 12 07); 

- plastikai ir guma (19 12 04); 

- popierius ir kartonas (19 12 01). 

Išplėtus atliekų tvarkymo veiklą atliekų tvarkymo kodai nesikeis, bet padidės perdirbamų ir 

vienu metu laikomų atliekų kiekiai. Perdirbamų atliekų kiekį planuojama didinti nuo 30000 t/metus iki 

40000 t/metus. Vienu metu leidţiamą laikyti didţiausią atliekų kiekį padidinti nuo 4000 t/metus iki 

12000 t/metus.   

Įmonėje vedama atliekų tvarkymo apskaita GPAIS sistemoje. Pildomi tvarkomų atliekų 

ţurnalai, formuojamos suvestinės, teikiamos metinės ataskaitos. 

 

Susisiekimo, privaţiavimo keliai  

Į nagrinėjamą teritoriją transporto priemonės patenka iš senojo Ukmergės kelio Nr. 163A. 

 

4.4. Ūkinės veiklos vietos (ţemės sklypo) įvertinimas atsiţvelgiant į greta ir aplink planuojamą 

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

paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus. 

 

PŪV teritorij yra Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. (4.1.1 pav.).  

Vakarinę gamyklos dalį nuo kelio Nr. 5214 skiria 400 metrų miško juosta. Iš kitų pusių 

gamyklos teritoriją skiria nuo kitų objektų 200-300 m miško juosta. Šiaurinę ir rytinę bazės puses supa 

Riešės elektros skirstymo pastotės aukštos įtampos linija. Šiaurinėje pusėje, maţdaug 0,5 km atstumu 

įsikūręs Kirzinės viensėdis, 1 km atstumu – Gudelių gyvenvietė. Rytinėje bazės pusėje uţ aukštos 

įtampos linijos 3 km atstumu pastatyti pavieniai gyvenamieji namai. Pietuose, bazės teritorija ribojasi 

su privačiomis valdomis, pavieniai gyvenamieji namai nutolę 300-500 m atstumu. 

Brėţinys su arčiausiai PŪV teritorijos esančiomis gyvenamosios paskirties teritorijomis ir 

pastatais pateiktas 4.4.1 pav.  

Artimiausi PŪV gyvenamosios paskirties pastatai yra adresais: 

 Senasis Ukmergės kelias 163B, Maţoji Riešė, esantis uţ ~ 180 m. į pietus nuo PŪV objekto 

teritorijos;  

 Senasis Ukmergės kelias 163A, Maţoji Riešė, esantis uţ ~ 330 m. į pietvakarius nuo PŪV 

objekto teritorijos;  
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 Akacijų g. 25, Kirzinė, Maišiagalos sen., Vilniaus r., esantis uţ ~ 280 m. į šiaurę nuo PŪV 

objekto teritorijos; 

 Ąţuolynės km. 7, Vilniaus r., esantis uţ ~ 390 m. į šiaurės rytus nuo PŪV objekto 

teritorijos; 

 Dainų g.1, Aukštieji Rusokai, Aviţienių sen., Vilniaus r., esantis uţ ~ 330 m. šiaurės 

vakarų kryptimi nuo PŪV objekto teritorijos; 

 Senasis Ukmergės kelias 176, Aukštieji Rusokai, Aviţienių sen., Vilniaus r., esantis uţ ~ 

375 m. į vakarus nuo PŪV objekto teritorijos; 

 Ţemųjų Rusokų g. 3, Ţemieji Rusokai, Aviţienių sen., Vilniaus r., esantis uţ ~ 409 m. į 

pietryčius nuo PŪV objekto teritorijos. 

 

 
4.4.1 pav. Arčiausiai PŪV teritorijos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos ir pastatai. 

 

Artimiausi visuomeniniai pastatai nuo PŪV teritorijos ribos nutolę: 
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- 1,7 km – Vilniaus r. Riešės vaikų darţelis (Pergalės g. 13, Riešės k., Aviţienių sen., Vilniaus 

r.); 

- 2,04 km – Ikimokyklinio ugdymo mokykla „Gandrų lizdas― (Berţų g. 10, Riešės k., 

Aviţienių sen., Vilniaus r.). 

 

AB „Eurovia Lietuva‖ asfalto bazės teritorija nepatenka ir nesiriboja su Natura2000 

teritorijomis. Artimiausios Natura2000 teritorijos yra (ţr. 4.4.2 pav.): 

 nuo PŪV ojekto teritorijos uţ 4,11 km šiaurės kryptimi nutolusi Raudonoji bala (vietovės 

identifikatorius (ES kodas): LTVIN0006); 

 nuo PŪV ojekto teritorijos uţ 5,4 km šiaurės kryptimi nutolęs Vanagynės miškas 

(vietovės identifikatorius (ES kodas): LTVIN0030); 

 nuo PŪV ojekto teritorijos uţ 3,52 km pietryčių kryptimi nutolusi Giedraitiškių pelkė 

(vietovės identifikatorius (ES kodas): LTVIN0013); 

 nuo PŪV ojekto teritorijos uţ 5,8 km pietryčių kryptimi nutolusios Ţaliųjų eţerų 

apylinkės (vietovės identifikatorius (ES kodas): LTVIN0008). 

 

 
4.4.2 pav. Artimiausios Natura2000 teritorijos. 

 

PŪV vieta nekilnojamų kultūros vertybių atţvilgiu pateikiama 4.4.3 pav. Remiantis Kultūros 

vertybių registro duomenimis, artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės: 

 Maţosios Riešės piliakalnis (kodas – 5651) yra uţ 230 m nuo įmonės sklypo ribos į 

šiaurės vakarus; 

 Aukštųjų Rusokų pilkapynas (kodas 21901) yra uţ ~ 524 m vakarų kryptimi nuo įmonės 

teritorijos; 

 Kalno Riešės dvaro sodybos fragmentai (kodas 895) yra uţ ~ 1,757 m rytų kryptimi nuo 

PŪV sklypo teritorijos; 
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 Galinės dvaro sodyba (kodas 28330) esanti uţ ~ 2,273 m vakarų kryptimi nuo PŪV 

sklypo teritorijos; 

 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sajungos karių palaidojimo vieta (kodas 11354) yra uţ 

~0,971 km pietų kryptimi nuo PŪV sklypo ribos; 

 Ţudiškių buv. Dvaro sodyba (kodas 927), esanti uţ 0,971 km pietų kryptimi nuo PŪV 

objekto teritorijos. 

 

 
4.4.3 pav. Artimiausi nekilnojamųjų kultūros vertybių objektai.  

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

netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas. 

 

Pagrindiniai PŪV lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai yra šie: 

 aplinkos oro tarša cheminėmis medţiagomis ir kvapais; 

 triukšmas. 

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

vertinimas. 

UAB „Ekometrija― atliko PŪV aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos vertinimą. 

Asfalto maišyklė. Asfalto bazėje nuo 2010 m. balandţio mėn. eksploatuojama vokiečių 

gamybos automatizuota, kompiuterizuota uţdaro tipo asfalto maišyklė BENNINGHOVEN CONCEPT 

„TBA 4000 U―. Dţiovinimo našumas 240 tonų per valandą, maišymo našumas 320 t/val. Degiklio tipas 

„RAX JET Turbo  4 EG/Ö―, degiklio galia - 23,7 MW. 

Maišyklės Concept „TBA 4000 U― pagrindinės technologinės dalys: 
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- Pirminio dozavimo įrenginys su 8 bunkeriais – dozatoriais, 6 padavimo transporteriais; 1 

renkantysis konvejeris ir dozavimo konvejeris; 

- Dţiovinimo – kaitinimo įrenginys: Dţiovinimo būgnas „TT10.24; gamtinių dujų degiklis 

„RAX-JET Turbo 4EG/O― (degiklio galia 23,7 MW, dujų sąnaudos 8 Nm
3
/t asfalto); 

- Dulkių surinkimo – filtravimo įrenginys (našumas 58000 Nm
3
/h, filtro plotas 903/830 m

2
, 

dulkių išmetimas į aplinką – maks. 20 mg/ Nm
3
); išmetamų dujų kaminas (t.š. 011 – kamino 

skersmuo 1250 mm, kamino aukštis – 33 m); 

- Sijojimo ir maišymo bokštas: Karštų medţiagų elevatorius; sijojimo mašina; karštų 

medţiagų sandėlis; svėrimo – dozavimo įrenginys; dviejų velenų priverstinio maišymo 4000 

kg talpos maišyklė; gatavos produkcijos sandėlis (bendra talpa 328 t); 

- Miltelių elevatorius ir miltelių kaupikliai; 

- Valdymo centras; 

- Bitumo rezervuarai (5 vnt. – 60 m
3
,  1vnt – 80 m

3
, 1 vnt. – 20 m

3
).  

Asfaltbetonis, įvairių markių, gaminamas iš sekančių medţiagų jas sumaišant 170 - 180°C 

temperatūroje: 

- Granitinė ir dolomitinė skalda įvairių frakcijų (5/8; 8/11; 11/16); 

- Granitinės arba dolomitinės atsijos 0-2, 0-5 frakcijų; 

- Frakcionuotas smėlis 0-5 frakcijų; 

- Mineraliniai milteliai (aktyvizuoti klintmilčiai) iš Naujosios Akmenės; 

- Bitumai B 50/70, B 70/100 markių atveţami iš AB „ORLEN Lietuva― autocisternomis; 

- Bitumo priedas „WETFIX BE― (modifikavimo priemonė); 

Visos ţaliavos į gamyklą atveţamos autotransportu. 

Dţiovinimo ir įkaitinimo metu susidariusios kietosios dalelės (C) (stambios ir smulkios), 

išsiurbiamos į dulkių surinkimo – filtravimo įrenginį - plokščiųjų filtrą, kur sugaunamos ir vėl 

grąţinamos į gamybą. Proceso šilumą, reikalinga mineralų dţiovinimui, teikiama dujinio degiklio. 

Ištraukiamuoju ventiliatoriumi išvalytos dujos išmetamos į aplinkos orą per 33 m aukščio dūmtraukį 

(t.š. 011). Į aplinkos orą išmetami asfalto gamybos metu susidariusios teršiančios medţiagos: anglies 

monoksidas (B), azoto oksidai (B), kietosios dalelės (C) ir LOJ. 

Iš būgno medţiagos elevatoriumi pakeliamos į sijojimo bokštą, kur persijojamos per sietus ir 

suskirstomos pagal frakcijas į atskirus skyrius. Gamybinio proceso metu, priklausomai nuo 

pageidaujamos asfalto markės, mineralinės medţiagos pagal svorį sudozuojamos į vieną bunkerį, iš kur 

jos patenka į asfalto maišyklę. 

Reikalingų aktyvintų mineralinių miltelių kiekis iš siloso sraigtiniu transporteriu paduodamas į 

svėrimo talpą, iš kur jie išberiami į maišytuvą. 

Maišyklėje visos medţiagos sumaišomos ir pagamintas asfaltbetonis išpilamas į gatavos 

produkcijos 4 sekcijų sandėlį. Iš jo asfaltbetonis pakraunamas į savivarčius sunkveţimius ir išveţamas į 

darbų vykdymo objektus. Asfalto pakrovimo metu į aplinkos orą išsiskiria LOJ (t.š. 630). 

Bitumo perpylimas ir sandėliavimas. Gamybai reikalingas bitumas saugomas aštuoniose 

uţdarojo tipo antţeminiuose šildomuose bitumo rezervuaruose. Yra 6 × 70 m
3
, 1 × 60 m

3
 ir 1 × 16 m

3 

bitumo talpyklos. Bendras bitumo talpų tūris - 496 m3. Rezervuarai šildomi elektriniais tenais. 
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Kiekviename rezervuare yra įrengtas alsuoklis. Bitumas atveţamas į gamyklą autocisternomis po 25 t ir 

siurblių pagalba supilamas į vieną iš bitumo rezervuarų. Bitumo perpylimo vietoje (t.š. 631) ir per 

rezervuarų alsuoklius (t.š. 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 ir 020) į aplinkos orą išsiskiria LOJ. 

Saugant bitumą rezervuaruose į aplinkos orą išmetami LOJ kiekiai, susidarantys vykstant maţiesiems 

talpyklos kvėpavimams. 

 Iš rezervuarų bitumas vamzdynais paduodamas į svėrimo talpą. Iš jos jis išpilamas į 

asfalto maišyklę. 

 Skaldos, smėlio ir atsijų iškrovimas/pakrovimas. Inertinės medţiagos atveţamos į 

saugojimo aikšteles autotransportu. Smėlis, įvairių frakcijų granitinė skalda, atsijos sandėliuojamos 

atskirai. Ţaliavų iškrovimo metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (C) (t.š. 612–616). 

 Iš saugojimo aikštelių ratinis frontalinis krautuvas pakrauna medţiagas į aštuonis 

dozavimo bunkerius. Medţiagų įpylimo metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (C) (t.š.623-626, 

637). 

 Sandėliuojamos atskiruose bunkeriuose medţiagos dozuojamos reguliuojamais juostiniais 

dozatoriais ir juostiniais transporteriais paduodamos į dţiovinimo būgną. Medţiagų dozavimo ir 

padavimo metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (C) (t.š. 627-628-629). 

Rišamųjų medţiagų laboratorija. Asfalto laboratorija. Įmonės laboratorijoje atliekami 

rišamųjų medţiagų, bitumo ir pagaminto asfalto kokybės tyrimai. Į aplinkos orą iš traukos spintos ir 

patalpos (t.š. 008, 009) išsiskiria nedideli kiekiai LOJ.  

Asfalto kokybės nustatymui buvo naudojamas trichloretilenas, kuris dalinai regeneruojamas, o 

dalinai išmetamas iš traukos spintos (t.š. 010) į aplinkos orą. Trichloretilenas (TCE) priskiriamas prie 

itin didelį susirūpinimą keliančių medţiagų (SVHC). Nuo 2016 m. balandţio 21 dienos šios medţiagos 

naudojimas reikalauja autorizacijos (REACH XIV priedas). Reikalavimai darbo aplinkai: ES lygmeniu 

trichloretilenui nustatyta 10 ppm dydţio profesinio poveikio ribinė vertė (8 valandų dinaminis svertinis 

vidurkis (DSV)), o trumpalaikio (15 min.) poveikio ribinė vertė (TPRV) – 30 ppm. Apribojimai: TCE 

klasifikuojamas kaip kancerogenas, todėl yra prieinamas tik profesiniam naudojimui. Dėl šių ribojimų, 

reikalingos autorizacijos ir nuolat grieţtėjančių reikalavimų, TCE tiekėjų sumaţėjo ir objeko 

laboratorijoje jau kuris laikas naudojama altenatyvi cheminė medţiaga – perchloretilenas, kuri yra 

maţiau kenksminga, ir kurios naudojimui taikomi maţiau grieţti reikalavimai. Perchloretileną sudaro 

99,5 % perchloretilenas ir 0,41 % tetr-butilglicidilo eteris. 

Bitumo emulsijos gamyba. Bitumo emulsijai gaminti gamykloje įrengtas atskiras cechas, kur 

sumontuoti prancūzų firmos THERMAFLU įrengimai. Į uţdaras maišykles BOWL 01, BOWL 02 

paduodamas grynas pašildytas vanduo iš gręţinio, druskos rūgšties tirpalas (37 %) ir emulsiklis. 

Paruoštas tirpalas siurbliu paduodamas į emulsijos malūną EMULSIFIR, kur sumaišomas su pašildytu 

bitumu bei oru ir per COOLER įrenginį pagaminta bitumo emulsija paduodama į bitumo emulsijos 

talpas.  

Bituminės emulsija ir poliumerais modifikuotas bitumas buvo laikomos 3 – jose bitumo 

emulsijos talyklose, po 50 m
3
 kiekviena (006 t.š.). Šios talpyklos nebeeksploatuojamos, 006 t. š. 

naikinamas. Bituminė emulsija ir polimerais modifikuotas bitumas bus laikomas 5 įrengtose bitumo 

emulsijos talpyklose (021-023 t.š.), kurių bendras tūris 220 m
3
. Emulsijos saugojimo metu pro talpų 
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alsuoklius (dvi dvigubos bitumo emulsijos talpos turi po vieną bendrą alsuoklį) į aplinkos orą išsiskiria 

LOJ ir chloro vandenilis. Aplinkos oro taršos šaltiniai 021-023. Emulsija pakraunama į autocisternas ir 

išveţama į objektus. 

Atliekų perdirbimas (skaldos gamyba). Nuo 2010 m. balandţio mėn. įmonėje 

eksploatuojama akmenskalde KRUPP HAZEMAG APP 1033. Perdirbamos savo ir kitų įmonių 

atliekos: gelţbetonio, betono atliekos, statybinis lauţas, lauţytas asfaltas. Fiziškai susidėvėjusių 

įrenginių (smulkintuvo, sijotuvo) eksploatavimas nutraukiamas, vietoje jų bus nuomojama naujesnė 

modernesnė ir našesnė atliekų smulkinimo bei sijojimo įranga. Fiziškai pasenęs ir susidevėjęs atliekų 

smulkintuvas/trupintuvas „KRUPP HAZEMAG APP 1013― šiais metais nebenaudojamas – jis bus 

nurašomas, o vietoje jo 1 kartą per 2 mėnesius (priklausomai nuo sukauptų statybinių atliekų kiekio) 

bus nuomojamas trupintuvas „Extec C10‖. Atliekų smulkintuvo/trupintuvo „Extec C10― talpa 

(našumas) – 130-220 t/val. atliekų.  

Sijotuvas „MESTO ST620― šiuo metu taip pat nebenaudojamas, artimiausiu metu jis bus 

parduotas, o vietoje jo bus nuomojamas sijotuvas „KLEEMANN MS14Z―, kurio našumas – iki 250 

t/val. 

Atliekų iškrovimo iš autotransporto metu į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės (C) – t.š. 

617. Pagaminta skalda transporteriais sukraunama į krūvas. Skaldos išpylimo metu į aplinkos orą 

išsiskiria kietosios dalelės (C) (t.š. 618, 619, 622). 

Administracijos patalpų katilinė. Patalpų šildymui ir karšto vandens gamybai 

administracijos patalpose įrengta katilinė, kur eksploatuojamas vienas 71 kW šiluminio našumo katilas. 

Kuras – gamtinės dujos. Katilinė eksploatuojama šaltuoju metu laiku. Išsiskiriančios dujų degimo metu 

teršalai: anglies monoksidas (A) bei azoto oksidai (A) pašalinami į aplinką pro 6,4 m aukščio 

dūmtraukį. 

Inertinių medţiagų iškrovimas, saugojimas ir pakrovimas į technologinius gamybos 

įrenbginius.  Kaip neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai papildomai įtraukti inertinių medţiagų 

laikymas. Papildomai atsirado 632-636 aplinkos oro taršos šaltiniai. Objekto teritorijoje yra atveţamos, 

išpilamos, laikomos ir pakraunamos įvairios inertinės medţiagos, tai yra granitinės, dolomitinės 

ţvirgţdo skaldos (0/16, 16/32, 16/45 mm), granitinės, dolomitinės ţvirgţdo skaldos (5-32 mm), 

granitinės, ţvirgţdo atsijos, smėlis ir pan. Atsiţvelgus į planuojamų naudoti ţaliavų frakcijas, atlikti 

išmetamų taršalų perskaičiavimai įvairių frakcijų ţaliavos išpylimo iš autotransporto (612-616 t. š.) bei 

pakrovimo į technologinius įrenginius (623-626 t. š. ir 637 t. š.). Vienos rūšies (frakcijos) ţaliavos yra 

laikomos nebūtinai vienoje krūvoje ir be to, tų kruvų dydis bei padėtis aikštelėje gali nuolat keistis – tai 

priklauso nuo gaminamos produkcijos bei kitų veiksnių. Kad išvengti chaoso skaičiavimuose, 

priimame, kad vienos frakcijos ţaliava laikoma vienoje krūvoje, tai yra vienas stacionarus 

neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis. Viso laikomos keturių skirtingų frakcijų ţaliavos ir asfalto 

droţlės, todėl atsiranda 5 neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (632 – 636 t.š.). Į aplinkos orą 

patenka kietosios dalelės (C).  

Kita įmonės veikla. Įmonės teritorijoje įrengta dyzelinio kuro degalinė. Kuras saugomas 

poţeminėje 50 m
3
 tūrio talpykloje. Metinė dyzelino apyvarta 540 t (45 t/mėn). Uţpildant talpą 
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dyzelinu, saugant kurą metų bėgyje ir pildant motorines transporto priemonės į aplinkos orą išsiskiria 

LOJ. 

Pagal 2017 metais atliktą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ataskaitą per metus iš objekto išmesta 12,7161 t teršalų. Pagal objektui išduotą taršos leidimą Nr. VR-

4.7-V-02-V50/TL-V.8-70/2020 objektui leidţiama išmesti 17,494 t teršalų, iš kurių 0,019 t sudaro 

azoto oksidai (A), 3,793 t azoto oksidų (B), 0,067 anglies monoksido (A), 7,179 t anglies monoksido 

(B), 4,447 t kietųjų dalelių (C), 1,9544 t lakiųjų orgainių junginių, 0,0014 t chloro vandenilio ir 0,033 t 

trichloretileno. 

Ūkinės veiklos išplėtimo metu bus didinami taršos šaltinių darbo laikai, todėl padidės 

išmetamų į aplinkos orą teršalų metiniai kiekiai. 
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5.1.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys (iš 2017 m. teršalų inventorizacijos). 
 

Taršos  šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdţio paėmimo (matavimo) vietoje 

 

pavadinimas Nr. 
koordinatės 

 

aukštis,  

m 

Išmetimo 

angos 

matmenys, m 

 

Srauto 

greitis m/s 

 

Temperatūra 

° C 

Tūrio 

debitas 

Nm
3
/s 

Teršalų 

išmetimo 

trukmė 

val./m X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bitumo emulsijos talpos alsuoklis 006 6075641 577522 12,5 0,30 0,62 58,5 0,036 2440 

Laboratorijos patalpa 008 6075574 577587 2,4 0,25 4,15 24,0 0,187 396 

Laboratorijos traukos spinta 009 6075578 577582 6,2 0,16 4,30 25,0 0,079 396 

Asfalto laboratorijos traukos spinta 010 6075583 577585 4,6 0,16 6,15 27,0 0,112 198 

A/b maišyklės "TBA 4000 U" 

dţiovinimo būgno kaminas 
011 6075737 577511 33,0 1,25 12,55 82,2 11,831 562 

Birumo talpos alsuoklis 012 6075682 577530 5,5 0,10 
1,80 63 0,011 10,25 pilant 

0,60 29,5 0,004 2440 sandėl. 

Birumo talpos alsuoklis 013 6075678 577515 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 30,75 pilant 

0,60 32 0,004 2440 sandėl. 

Birumo talpos alsuoklis 014 6075681 577519 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 41,0 pilant 

0,60 32 0,004 2440 sandėl. 

Birumo talpos alsuoklis 015 6075683 577523 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 41,0 pilant 

0,60 32 0,004 2440 sandėl. 

Birumo talpos alsuoklis 016 6075673 577518 14,5 0,01 
1,80 63 0,011 41,0 pilant 

0,60 32 0,004 2440 sandėl. 

Birumo talpos alsuoklis 017 6075676 577522 14,5 0.10 
1,80 63 0,011 41,0 pilant 

0,60 32 0,004 2440 sandėl. 

Birumo talpos alsuoklis 018 6075679 577526 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 41,0 pilant 

0,60 32 0,004 2440 sandėl. 

Administracijos katilinės kaminas 019 6075577 577570 6,4 0,20 3,75 66,0 0,095 2160 

Autotransporto talpa 

612 6075732 577485 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 37,5 

613 6075741 577520 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 37,5 

614 6075783 577545 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 37,22 

615 6075755 577585 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 37,22 

616 6075766 577480 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 37,23 

617 6075800 577483 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 13,84 
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Akmenskaldės transporteris 

618 6075782 577460 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 33,22 

619 6075782 577477 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 44,28 

622 6075785 577468 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 33,22 

Dyzelino talpos alsuoklis 621 6075665 577630 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 350 

Inertinių medţiagų krautuvas 

623 6075746 577532 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 18,0 

624 6075741 577524 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 18,0 

625 6075735 577517 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 18,61 

626 6075729 577507 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 18,61 

Dozavimo bunkeris 
627 6075739 577533 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 562 

628 6075737 577512 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 562 

Transporteris į dozavimo būgną 629 6075715 577495 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 562 

Asfalto maišyklė  630 6075691 577509 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 58,3 

Bitumo perpylimo vieta 631 6075677 577531 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 246 
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5.1.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą (iš 2017 m. teršalų inventorizacijos). 
 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

 

Cecho ar kt. pavadinimas 

arba Nr. 

 

Taršos šaltiniai 

 

Teršalai 

 

Tarša 

 

Pavadinimas 

 

Nr.  

 

Pavadinimas 

 

kodas 

 

vienkartinis dydis 

 

metinė 

t/metus 
vnt. vidut. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03 03 13 

Asfalto maišyklė 

BENNINGHOVEN Concept 

"TBA - 400U 

Dţiovinimo būgno, 

kaminas 
011 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 2,34644 6,53663 4,7473 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,73565 0,80037 1,4884 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,15558 0,20231 0,3148 

LOJ 308 g/s 0,74819 0,80084 1,5137 

Skaldos iškrovimas Autotransporto talpa 
612 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,58720 2,58720 0,3493 

613 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 2,58720 2,58720 0,3493 

Smėlio ir atsijų               

iškrovimas 
Autotransporto talpa 

614 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 2,14200 2,14200 0,2870 

615 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 2,14200 2,14200 0,2870 

616 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 2,14200 2,14200 0,2870 

Skaldos įpylimas į dozavimo 

bunkerius 

Krautuvas 

623 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 5,39000 5,39000 0,3493 

624 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 5,39000 5,39000 0,3493 

Smėlio ir atsijų įpylimas į 

dozavimo bunkerius 

625 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 6,42600 6,42600 0,4305 

626 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 6,42600 6,42600 0,4305 

Skaldos išpylimas iš bunkerių į 

transporterį 
Dozavimo bunkeriai 

627 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 0,03942 0,03942 0,0798 

628 Kietosios dalelės (C) 4281 
g/s 0,14187 0,14187 0,2870 

Skaldos ir smėlio perpylimas į 

būgną 

Transporteris į dţiovinimo 

būgną 
629 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,17231 0,17231 0,3486 
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Asfalto išpylimas iš maišyklės į 

autotransporto kėbulą 
Asfalto maišyklė 630 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,07521 0,07976 0,0158 

 Iš viso pagal veiklos rūšį: 11,9147 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02 01 03 
Administracijos patalpų     

katilinė 

Katilo Budrus Logano 

kaminas 
019 

Anglies monoksidas (A) 177 Mg/Nm
3 

1235,67 1299,19 0,0753 

Azoto oksidai (A) 250 Mg/Nm
3
 272,62 333,29 0,0211 

      Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0964 

04 01 04 

Birumo emulsijos cechas Emulsijos talpos alsuoklis 006 
LOJ 308 g/s 0,00177 0,00182 0,0155 

Chloro vandenilis 440 g/s 0,00010 0,00010 0,0009 

Bitumo                         

sandėliavimas 

Bitumo talpos alsuoklis 

012 LOJ  308 g/s 
0,01425 0,01544 0,0005 pilant 

0,00062 0,00064 0,0054 sandėl 

013 LOJ  308 g/s 
0,01423 0,01544 0,0016 pilant  

0,00012 0,00012 0,0011 sandėl  

014 LOJ  308 g/s 
0,01423 0,01544 0,0021 pilant 

0,00012 0,00012 0,0011 sandėl  

015 LOJ  308 g/s 
0,01423 0,01544 0,0021 pilant 

0,00012 0,00012 0,0011 sandėl  

016 LOJ  308 g/s 
0,01423 0,01544 0,0021 pilant 

0,00012 0,00012 0,0011 sandėl  

017 LOJ  308 g/s 
0,01423 0,01544 0,0021 pilant 

0,00012 0,00012 0,0011 sandėl  

018 LOJ  308 g/s 
0,01423 0,01544 0,0021 pilant 

0,00012 0,00012 0,0011 sandėl  

Bitumo perpylimo vieta 631 LOJ 308 g/s 0,02482 0,02600 0,0220 

      Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0380 
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09 10 09 
Atliekų iškrovimas.      

Skaldos išpylimas 

Autotransporto talpa 617 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 1,61280 1,61280 0,0804 

Transporteris 

618 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,22365 0,22365 0,0267 

619 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,23562 0,23562 0,0376 

622 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,32458 0,32458 0,0388 

      Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,1835 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05 04 02 Dyzelino degalinė Dyzelino talpa 621 LOJ 308 g/s 0,35738 0,35738 0,4503 

      Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,4503 

12 02 

Rišamųjų medţiagų 

laboratorija 

Patalpa 008 LOJ 308 g/s - - nerasta 

Traukos spinta 

009 LOJ 308 g/s 0,00039 0,00040 0,0006 

Asfalto laboratorija 010 
LOJ 308 g/s 0,00079 0,00086 0,0006 

Trichloretilenas 1974 g/s 0,04489 0,04489 0,0320 

      
Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0332 

      
Iš viso įrenginiui: 12,7161 
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5.1.3 lentelė. Leidţiama tarša į aplinkos orą (esama padėtis iš objekto Taršos leidimo). 

Cecho ar kt. pavadinimas 

arba Nr. 

Taršos 

šaltiniai 
Teršalai Leidţiama tarša 

Nr. pavadinimas kodas 

vienkartinis 

dydis 
metinė, 

t/m. 
vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

Asfalto maišyklė 

BENNINGHOVEN 

Concept „TBA-4000U― 

011 Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 7,78982 7,179 

 Azoto oksidai (B) 5872 g/s 2,62483 3,793 

 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 0,21482 0,268 

 LOJ 308 g/s 0,93889 1,43 

Skaldos iškrovimas 

612 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 2,58720 0,241 

613 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 2,58720 0,241 

614 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 2,14200 0,251 

615 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 2,14200 0,251 

616 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 2,14200 0,251 

Skaldos įpylimas į doz. 

bunkerius 
623 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 5,39000 0,241 

Skaldos įpylimas į doz. 

bunkerius 
624 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 5,39000 0,241 

Smėlio ir atsijų įpylimas 

doz. bunkerius 
625 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 6,42600 0,376 

Smėlio ir atsijų įpylimas 

doz. bunkerius 
626 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 6,42600 0,376 

Skaldos išpylimas 627 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 0,05502 0,110 

Smėlio ir atsijų išpylimas 628 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 0,24990 0,500 

Skaldos ir smėlio 

perpylimas į bugną 
629 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 0,27532 0,551 

Asfalto išpylimas į 

autotransporto kėbulą 
630 LOJ 308 g/s 0,10448 0,017 

Atliekų iškrovimas 

Autotransporto talpa 
617 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 1,61280 0,242 

Skaldos išpylimas 618 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 0,22365 0,105 

Skaldos išpylimas 619 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 0,23562 0,085 

Skaldos išpylimas 622 Kietosios dalesės (C) 4281 g/s 0,32458 0,117 
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Bitumo emulsijos talpa 
006 LOJ 308 g/s 0,00193 0,015 

 Chloro vandenilis 440 g/s 0,00018 0,0014 

Bitumo sandėliavimas 
012 LOJ 308 g/s 0,16452 0,0063 

 LOJ 308 g/s 0,00058 0,0042 

Bitumo sandėliavimas 
013 LOJ 308 g/s 0,16452 0,0187 

 LOJ 308 g/s 0,00035 0,0017 

Bitumo sandėliavimas 
014 LOJ 308 g/s 0,16452 0,0250 

 LOJ 308 g/s 0,00035 0,0017 

Bitumo sandėliavimas 
015 LOJ 308 g/s 0,16452 0,0250 

 LOJ 308 g/s 0,00035 0,0017 

Bitumo sandėliavimas 
016 LOJ 308 g/s 0,16452 0,0250 

 LOJ 308 g/s 0,00035 0,0017 

Bitumo sandėliavimas 
017 LOJ 308 g/s 0,16452 0,0250 

 LOJ 308 g/s 0,00035 0,0017 

Bitumo sandėliavimas 
018 LOJ 308 g/s 0,16452 0,0250 

 LOJ 308 g/s 0,00035 0,0017 

Bitumo sandėliavimas 631 LOJ 308 g/s 0,02722 0,026 

Administracijos patalpų 

katilinė 

019 Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm
3
 - 0,067 

 Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm
3
 350 0,019 

Dyzelino degalinė 621 LOJ 308 g/s 0,35885 0,301 

Rišamųjų medţiagų 

laboratorija 
009 LOJ 308 g/s 0,00047 0,0006 

Asfalto laboratorija 010 LOJ 308 g/s 0,00083 0,0004 

  Trichloretilenas 1974 g/s 0,04630 0,033 

     Iš viso įrenginiui: 17,494 
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5.1.4 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys (planuojama padėtis). 
 

Taršos  šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdţio paėmimo (matavimo) vietoje 

 

pavadinimas Nr. 
koordinatės 

 

aukštis,  

m 

Išmetimo 

angos 

matmenys, m 

 

Srauto 

greitis m/s 

 

Temperatūra 

° C 

Tūrio 

debitas 

Nm
3
/s 

Teršalų 

išmetimo 

trukmė val./m X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rišamųjų medţiagų laboratorija 009 6075578 577582 6,2 0,16 4,30 25,0 0,079 396 

Asfalto laboratorija 010 6075583 577585 4,6 0,16 6,15 27,0 0,112 297 

Asfalto maišyklė 

BENNINGGHOVEN Concept 

"TBA 4000U"  
011 6075737 577511 33,0 1,25 12,55 82,2 11,831 1390 

Bitumo sandėliavimas 012 6075682 577530 5,5 0,10 
1,80 63 0,011 26,2 pilant 

0,60 29,5 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo sandėliavimas 013 6075678 577515 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 51,92 pilant 

0,60 32 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo sandėliavimas 014 6075681 577519 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 103,84 pilant 

0,60 32 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo sandėliavimas 015 6075683 577523 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 103,84 pilant  

0,60 32 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo sandėliavimas 016 6075673 577518 14,5 0,01 
1,80 63 0,011 103,84 pilant 

0,60 32 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo sandėliavimas 017 6075676 577522 14,5 0.10 
1,80 63 0,011 103,84 pilant 

0,60 32 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo sandėliavimas 018 6075679 577526 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 103,84 pilant  

0,60 32 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo sandėliavimas 020 6075687 577528 14,5 0,10 
1,80 63 0,011 103,84 pilant  

0,60 32 0,004 3285 sandėl. 

Bitumo emulsijos talpa 021 6075656 577532 14,5 0,30 0,62 58,5 0,036 3285 

Bitumo emulsijos talpa 022 6075659 577536 14,5 0,30 0,62 58,5 0,036 3285 

Bitumo emulsijos talpa 023 6075662 577540 12,5 0,30 0,62 58,5 0,036 3285 

Administracijos patalpų katilinė 019 6075577 577570 6,4 0,20 3,75 66,0 0,095 2160 

Skaldos iškrovimas 612 6075756 577576 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 65,83 
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613 6075687 577560 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 16,66 

614 6075775 577517 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 181,94 

615 6075731 577485 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 78,83 

616 6075807 577488 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 22,77 

Atlliekų iškrovimas 617 6075720 577507 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 138,89 

Skaldos išpylimas 

618 6075782 577460 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 147,98 

619 6075782 577477 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 147,98 

622 6075785 577468 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 147,98 

Dyzelino talpa 621 6075665 577630 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 350 

Inertinių medţiagų pakrovimas į 

technologinius įrenginius 
637 6075718 577505 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 10,93 

Skaldos įpylimas į doz. bunkerius 623 6075724 577513 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 26,28 

Skaldos įpylimas į doz. bunkerius 624 6075730 577520 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 87,33 

Skaldos ir atsijų įpylimas į doz. 

bunkerius 
625 6075735 577528 10,0 0,5 5,0 20,0 

0,914 
5,56 

Skaldos ir atsijų įpylimas į doz. 

bunkerius 
626 6075727 577535 10,0 0,5 5,0 20,0 

0,914 
21,94 

Skaldos išpylimas 627 6075739 577533 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 1365 

Smėlio ir atsijų išpylimas 628 6075737 577512 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 812 

Skaldos ir smėlio perpylimas į būgną 629 6075715 577495 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 1134 

Asfalto išpylimas į autotransporto 

kėbulą 
630 6075691 577509 10,0 0,5 5,0 20,0 

0,914 
115,74 

Bitumo sandėliavimas  

(bitumo perpylimo vieta) 
631 6075677 577531 10,0 0,5 5,0 20,0 

0,914 
624 

Inertinių medţiagų saugojimas 

aikštelėse 

632 6075769 577588 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 4380 

633 6075684 577568 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 4380 

634 6075767 577491 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 4380 

635 6075750 577479 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 4380 

636 6075817 577517 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 4380 

Atliekų sandėliavimo aikštelė. 

Atliekų laikymas 
638 6075784 577425 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 8760 

Atliekų trupinimas ir sijojimas 639 6075780 577458 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 308 

Pagamintos produkcijos (skaldos) 

pakrovimas į transporto priemones 
640 6075782 577478 10,0 0,5 5,0 20,0 0,914 200 
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5.1.5 lentelė. Tarša į aplinkos orą (planuojama padėtis). 
 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. 

 

 

 

Teršalai 

 

Tarša 

 

Nr.  

 

Pavadinimas 

 

kodas 

vienkartinis dydis metinė t/metus 

vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03 03 13 

Asfalto maišyklė BENNINGHOVEN Concept "TBA – 

4000U― 
011 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 6,53663 11,7416 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,80037 3,6812 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,20231 0,7785 

LOJ 308 g/s 0,80084 3,7439 

Skaldos iškrovimas 

612 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,30400 0,5460 

613 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,96000 0,0580 

614 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 1,15200 0,7550 

615 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 1,92000 0,5450 

616 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,30400 0,1890 

Inertinių medţiagų pakrovimas į technologinius įrenginius 637 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,96000 0,0380 

Skaldos įpylimas į doz. bunkerius 623 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,30400 0,2180 

Skaldos įpylimas į doz. bunkerius 624 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,48000 0,1510 

Skaldos ir atsijų įpylimas į doz. bunkerius 625 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,57600 0,0120 

Skaldos ir atsijų įpylimas į doz. bunkerius 626 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,80640 0,0640 

Skaldos išpylimas  627 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03942 0,1937 

Smėlio ir atsijų išpylimas 628 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,14187 0,4147 

Skaldos ir smėlio perpylimas į būgną 629         Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,17231 0,8188 
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Asfalto išpylimas į autotransporto kėbulą 630 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,07521 0,0313 

 Iš viso pagal veiklos rūšį: 23,9797 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02 01 03 
Administracijos patalpų     katilinė (71 

kW) 
019 

Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm
3 

1299,19 0,1883 

Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm
3
 333,29 0,0528 

 Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,2411 

04 01 04 

Bitumo emulsijos talpa 021 
LOJ 308 g/s 0,00182 0,0209 

Chloro vandenilis 440 g/s 0,00010 0,0012 

Bitumo emulsijos talpa 022 
LOJ 308 g/s 0,00182 0,0209 

Chloro vandenilis 440 g/s 0,00010 0,0012 

Bitumo emulsijos talpa 023 
LOJ 308 g/s 0,00182 0,0209 

Chloro vandenilis 440 g/s 0,00010 0,0012 

Bitumo                         sandėliavimas 

012 pilant  
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0013 

012 sandėliuojant 0,00064 0,0074 

013 pilant 
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0027 

013 sandėliuojant 0,00012 0,0014 

014 pilant 
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0053 

014 sandėliuojant 0,00012 0,0014 

015 pilant 
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0053 

015 sandėliuojant 0,00012 0,0014 

016 pilant 
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0053 

016 sandėliuojant 0,00012 0,0014 

017 pilant 
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0053 

017 sandėliuojant 0,00012 0,0014 

018 pilant 
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0053 

018 sandėliuojant 0,00012 0,0014 

020 pilant 
LOJ 308 g/s 

0,01423 0,0053 

020 sandėliuojant 0,00012 0,0014 

Bitumo sandėliavimas  

(bitumo perpylimo vieta) 
631 LOJ 308 g/s 0,02600 0,0558 

 Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,1751 



AB „Eurovia Lietuva― asfalto gamyklos ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginio išplėtimo, Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r., poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaita. 

 
 

44 
 

 
Pastaba. Taršos šaltinių numatomos taršos teršalų (t/m) skaičiavimuose fiziniai duomenys (m3/s) ir momentiniai išmetimai (g/s) naudoti iš 2017 metais atliktos aplinkos oro taršos 

šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos, nes tai yra faktiniai taršos šaltinių duomenys.  

09 10 09 

Atliekų iškrovimas 617 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,96000 0,4800 

Skaldos išpylimas 618 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,22365 0,1191 

Skaldos išpylimas 619 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,23562 0,1255 

Skaldos išpylimas 622 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,32458 0,1729 

Atliekų sandėliavimo aikštelė. Atliekų 

laikymas 
638 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,10290 1,6230 

Atliekų trupinimas ir sijojimas 639 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,63853 0,7050 

Pagamintos produkcijos (skaldos) 

pakrovimas į transporto priemones 
640 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03333 0,0480 

 Iš viso pagal veiklos rūšį: 3,2735 

1 2 4 5 6 7 8 9 

05 04 02 Dyzelino degalinė 621 LOJ 308 g/s 0,35738 0,4503 

 Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,4503 

12 02 

Rišamųjų medţiagų 

laboratorija 
009 LOJ 308 g/s 0,00040 0,0006 

Asfalto laboratorija 010 
LOJ 308 g/s 0,00086 0,0006 

Perchloretilenas 1648 g/s 0,04489 0,0480 

   Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,0492 

03 03 13 

Skaldos atsijų 0/2 ir 0/5 

frakcijų saugojimas 
632 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,04559 0,7190 

Granitinė ir dolomitinė 

skalda, 0/16, 16/32, 16/45 

frakcijos saugojimas 

633 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01575 0,2480 

Granitinė ir dolomitinė 

skalda, 5/32 frakcijos 

saugojimas 

634 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,10534 1,6610 

Smėlio 0/2 frakcijos 

saugojimas 
635 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,06054 0,9550 

Naudoto asfalto granulių 

saugojimas 
636 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00195 0,0310 

     

Iš viso pagal veiklos rūšį: 3,6140 

IŠ VISO ĮRENGINIUI: 31,7829 
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Numatomas taršos šaltinių darbo laikas didinamas nuo Taršos leidime (leidţiamų) taršos 

šaltinių darbo laikų.  

Objekto išduotame Taršos leidime, kurio duomenys perkelti iš TIPK leidimo ir 2017 

metais atliktoje teršalų inventorizacijoje buvo vertinti tik inertinių medţiagų iškrovimas iš 

autotransporto (612-616 t.š.) ir jų pakrovimas į dozavimo bunkerius (623-626 t.š.). Inertinių 

medţiagų laikymas aikštelėje nebuvo vertinamas. PŪV numatomos taršos skaičiavimuose 

papildomai vertinama inertinių ţaliavų saugojimo metu išsiskiriantys teršalai iš naujų 632-636 t. š. 

Papildomai atsiranda birių ţaliavų pakrovimas į technologinius įrenginius (637 t. š.), nuomojamojo 

atliekų trupinimas ir sijojimas (639 t.š.), atliekų tvarkymo metu gautos produkcijos (skaldos) 

laikymas (638 t. š.) ir pakrovimas į transporto priemones (640 t. š.)  

 

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai. PŪV – sunkiasvoris autotransportas bei teritorijoje 

manevruojantis krautuvas, ekskavatorius ir veikiantis mobilus trupintuvas.  

PŪV metu į įmonės teritoriją atvyks ir išvyks iki 65 vnt. sunkiojo autotransporto. 

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant 

emission inventory guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodţio 13 d. įsakymu 

Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą―, 2005 m. 

liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b.i, 1.A.3.b.ii, 1.A.3.b.iii, 1.A.3.b.iv Passenger 

cars, light commercial trucks, heavy – duty vehicles including buses and motor cycles. Skaičiavimai 

atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų 

kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Iš automobilių išmetamų teršalų kiekiai: 

Automobilių 

tipas 

 

Naudojamas 

kuras 

 

Vidutinis 

automobolių 

skaičius 

Tipinės kuro 

sąnaudos, 

kg/km 

 

CO NOx 

aut./d. 
g/kg kg/km/d g/km/s g/kg Kg/km/d g/km/s 

Sunkiasvoriai 

automobiliai 
Dyzelinas 65 0,24 7,58 0,1182 0,0041 33,37 0,5206 0,0181 

VISO: 0,1182 0,0041  0,5206 0,0181 

 

Automobilių 

tipas 

 

Naudojamas 

kuras 

 

Vidutinis 

automobolių 

skaičius 

Tipinės kuro 

sąnaudos, 

kg/km 

 

LOJ KD 

aut./d. 
g/kg kg/km/d g/km/s g/kg Kg/km/d g/km/s 

Sunkiasvoriai 

automobiliai 
Dyzelinas 65 0,24 1,92 0,0299 0,0010 0,94 0,0147 0,0005 

VISO: 0,0299 0,0010  0,0147 0,0005 

*- Emisijų kiekis 1 km atkarpoje (gramais per 1 valandą) apskaičiuojamas: 

Tipinės kuro sąnaudos x teršalų kiekio (g/kg) x (autotransporto kiekis per dieną); 

Emisjų kiekis (g/s) = emisijos (g/d)/8/3600 

 

Įmonės teritorijoje manevruosiantis ekskavatorius per metus sudegins apie 1 t dyzelinio 

kuro (0,004 t/d.d.), krautuvas per metus sudegins apie 4 t dyzelinio kuro (0,016 t/d.d.), mobilus 

trupintuvas apie 5 t dyzelinio kuro (0,02 t/d.d.).  
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Krovos technikos aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA 

air pollutant emission inventory guidebook 2019 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodţio 13 d. 

įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą― su 

vėlesniais pakeitimais). 1.A.2.f ii, 1.A.4.1.a ii, 1.A.4.b ii, 1.4.A.c ii, 1.4.A.c iii, 1.A.5.b Non-road 

mobile sources and machinery. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą 

skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Mobilių mechanizmų išmetamų teršalų kiekiai: 

Mechanizmo 

tipas 

Kuro 

sąnaudos, 

t/m 

Darbo 

laikas, 

val./metus 

CO NOx 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Frontalinis 

krautuvas 
4,0 2016 6,639 0,0535 0,0074 31,077 0,2506 0,0345 

VISO: 0,0535 0,0074  0,2506 0,0345 

Mechanizmo 

tipas 

Kuro 

sąnaudos, 

t/m 

Darbo 

laikas, 

val./metus 

LOJ KD 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Frontalinis 

krautuvas 
4,0 2016 1,725 0,0139 0,0019 1,005 0,0081 0,0011 

VISO: 0,0139 0,0019  0,0081 0,0011 

 

Mobilių mechanizmų išmetamų teršalų kiekiai: 

Mechanizmo 

tipas 

Kuro 

sąnaudos, 

t/m 

Darbo 

laikas, 

val./metus 

CO NOx 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Ekskavatorius 1,0 210 6,639 0,0014 0,0018 31,077 0,0065 0,0086 

VISO: 0,0014 0,0018  0,0065 0,0086 

Mechanizmo 

tipas 

Kuro 

sąnaudos, 

t/m 

Darbo 

laikas, 

val./metus 

LOJ KD 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Ekskavatorius 1,0 210 1,725 0,0004 0,0005 1,005 0,0002 0,0003 

VISO: 0,0004 0,0005  0,0002 0,0003 

 

Mobilių mechanizmų išmetamų teršalų kiekiai: 

Mechanizmo 

tipas 

Kuro 

sąnaudos, 

t/m 

Darbo 

laikas, 

val./metus 

CO NOx 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Mobilus 

trupintuvas 
5,0 200 6,639 0,0441 0,0613 31,077 0,0311 0,0432 

VISO: 0,0441 0,0613  0,0311 0,0432 

Mechanizmo 

tipas 

Kuro 

sąnaudos, 

t/m 

Darbo 

laikas, 

val./metus 

LOJ KD 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Emisijos 

rodiklis, 

g/kg 

Teršalo 

emisija, 

t/metus 

Teršalo 

momentinė 

emsija, g/s 

Mobilus 

trupintuvas 
5,0 200 1,725 0,0017 0,0024 1,005 0,0010 0,0014 

VISO: 0,0017 0,0024  0,0010 0,0014 
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Skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga 

 

Teršalų paţemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 

(Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didţioji Britanija).  

ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant 

poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 

patvirtinimo― 2008 m. gruodţio 9 d. Nr. AV-200).  

ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos 

kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 

parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 

meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo 

įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių 

išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, 

geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medţiagų savybes, taršos šaltinių parametrus.  

Remiantis 2012-01-26 d. aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-14, 

teršalų, kurių koncentracijos aplinkos ore ribojamos pagal nacionalinius kriterijus, skaičiavimui 

taikoma 1 valandos, 98,5 procentilio vidurkinimo vertė ir lyginama su pusės valandos ribine verte.   

 

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės 

Skaičiavimuose naudoti 2014-2018 m. meteorologiniai duomenys iš Vilniaus 

meteorologinės stoties (IV priedas). Duomenys buvo uţsakyti Lietuvos hidrologijos ir 

meteorologijos tarnyboje. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir 

debesuotumo vertės. 2014-2018 m. vėjų roţė pateikta 5.1.1 pav. 

 

 
5.1.1 pav. 2014-2018 m. vėjų roţė. 
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Foninis vietovės uţterštumas.  

Pagal AAA Taršos prevencijos departamento 2020-10-12 raštą Nr. (30.3)-A4E-8975 

vietovės foniniam uţterštumui įvertinti santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro 

teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės pateikiamos puslapyje www.gamta.lt. 

Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento raštas „Dėl foninių  

koncentracijų― pateikiamas IV priede. 

Skaičiavimai buvo atliekami 2 km pločio ir 2 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. 

Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X (576553 – 578553), Y (6074714 – 

6076714). Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 

50 taškų vertikalios ašies kryptimi. 

 

Ribinės vertės 

Gautos paţemio koncentracijos lygintos su ribinėmis vertėmis, patvirtintomis LR AM ir 

LR SAM 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro uţterštumo 

verčių nustatymo― pakeitime Nr. D1-329/V-469 (V.Ţ., 2007, Nr. 67-2627). Šiame dokumente 

nurodytos pagal nacionalinius kriterijus ribojamų teršalų ribinės aplinkos oro uţterštumo vertės.  

Pagal ES kriterijus normuojamų teršalų ribinės vertės patvirtintos aplinkos ministro ir 

sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodţio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro 

uţterštumo normų nustatymo― (Ţin., 2001, Nr.106-3827), ir 2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-

153/V-246 „Dėl aplinkos oro uţterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu― (Ţin., 2006, Nr. 

41-1486).  

 

5.1.6 lentelė. Ribinės teršalų vertės. 

Teršalo pavadinimas Periodas Ribinė vertė mg/m
3
 Procentilis 

1 2 3 4 

Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal ES kriterijus 

Anglies monoksidas 8 valandų 10  100 

Azoto oksidai 
1 valandos 0,2  99,79 

Kalendorinių metų 0,04  100 

Kietosios dalelės (KD10) 
1 paros 0,05  90,4 

Kalendorinių metų  0,04  100 

Kietosios dalelės (KD2,5) Kalendorinių metų 0,02 100 

Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus 

LOJ 
0,5 valandos 5,0  98,5 

1 paros 1,5  100 

Chloro vandenilis 

0,5 valandos 0,2 98,5 

1 paros 0,2 100 

Perchloretilenas 

0,5 valandos 0,5 98,5 

1 paros 0,06 100 

 

Didţiausios paţemio koncentracijos 

Teršalų paţemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų lentelė 

 

http://www.gamta.lt/
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=156726&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=274195&b=
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5.1.7 lentelė. Paţemio teršalų koncentracijų skaičiavimo rezultatai 

Eil. 

Nr. 

Teršalo 
Ribinė vertė mg/m

3 

Maksimali teršalų 

koncentracija skaičiavimo 

lauke, mg/m
3
 

Pavadinimas Kodas Be fono Su fonu 

1. Anglies monoksidas 177 8 valandų 10,0 0,90758 0,90777 

2. Azoto oksidai 250 
Valandos 0,2 0,11011 0,11781 

Metinė 0,04 0,00972 0,01742 

3. Kietosios dalelės (KD10) 6493 
1 paros 0,05 0,04803 0,06183 

Metinė 0,04 0,01402 0,02782 

4. Kietosios dalelės (KD2,5) 6493 Metinė 0,02 0,01001 0,01971 

5. LOJ 308 
1 valandos 5,0  0,11190 * 

1 paros 1,5  0,11328 * 

6. Chloro vandenilis 440 
1 valandos 0,2 0,00002 * 

1 paros 0,2 0,00002 * 

7. Perchloretilenas 1648 
1 valandos 0,5 0,20412 * 

1 paros 0,06 0,04905 * 
*- Į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimas su fonu neatliekamas, kadangi AB „Eurovia Lietuva― Riešės asfalto 

gamyklos aplinkinėse teritorijose  nėra ūkio subjektų, kurie nurodytus teršalus išmestų į aplinkos orą. 

Nei vieno AB „Eurovia Lietuva― Riešės asfalto gamyklos išmetamo teršalo koncentracija 

aplinkos ore, uţ įmonės teritorijos ribų, įvertinant ir foninį vietovės uţterštumą, neviršija ribinių 

verčių. 

Vertinant kietųjų dalelių (KD10) 24h sklaidą su foninėm koncentracijom, gauta maksimali 

reikšmė 0,06183 mg/m
3 

(1,24 RV, kai RV = 0,05 mg/m
3
). Ties artimiausiais gyvenamaisiais 

namais, nutolusiais nuo įmonės teritorijos ribos apie 96 m. atstumu pietų kryptimi, maksimali 

koncentracija siektų 0,02 mg/m
3
 ir sudarytų 0,40 RV. Paţymėtina, kad įmonės teritorijoje ribinės 

teršalų vertės pagal HN35:2007 netaikomos, galioja HN 23:2011 nustatytos ribinės vertės darbo 

aplinkos ore. Pagal HN 23:2011 „Cheminių medţiagų profesinio poveikio ribiniai dydţiai. 

Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai―, kietųjų dalelių (dulkių) ribinė vertė darbo 

aplinkos ore (įmonės teritorijoje) – 10,0 mg/m
3
. 

Teršalų paţeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimas pateikiamas IV priede.  

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsiţvelgiant į ūkinės 

veiklos metu į aplinką skleidţiamus kvapus. 

UAB „Ekometrija― atliko PŪV kvapo koncentracijos sklaidos vertinimą. 

Kvapas – tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų 

medţiagų. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus – 

europinis kvapo vienetas. Lietuvoje kvapas reglamentuojamas 2011 m. sausio 1 d., įsigaliojusiu 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V – 885 

Lietuvos higienos norma HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore‖. Didţiausia leidţiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 

europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m
3
).  

Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medţiagos (kvapiųjų medţiagų) kiekis, kuris 

išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų 

grupės fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės 
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pamatinės kvapo masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis 

sąlygomis.  

Cheminės medţiagos kvapo slenksčio vertė – pati maţiausia cheminės medţiagos 

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 medţiagų kvapo slenksčio vertė 

prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m
3
). 

Kvapai išplėtus planuojamą ūkinę veiklą. Nepavojingų statybinių inertinių atliekų 

perdirbimas nėra priskiriama prie kvapus skleidţiančių veiklų ir jai nėra nustatyti kvapų emisijos 

OUE/s faktoriai. PŪV metu kvapus galinčių skleisti medţiagų išsiskyrimas neplanuojamas ir 

poveikis aplinkai šiuo aspektu neprognozuojamas. Išplėtus ūkinę (atliekų tvarkymo) veiklą tarša 

kvapais nesusidarys.  

PŪV (atliekų tvarkymo) metu į atmosferą bus išmetami teršalai – kietosios dalelės, kurios 

higienos normoje HN 35:2007 „Didţiausia leidţama cheminių medţiagų (teršalų) koncentracija 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore― nėra nustatytas kvapo slenkstis. 

Esamos ir PŪV kvapo šaltiniai yra asfalto maišyklė (011 t.š.) iš kurios išsiskiria azoto 

oksidai (B), bitumo emulsijos ir polimerais modifikuoto bitumo emulsijos talpos (021 – 023 t.š.) iš 

kurių išsiskiria lakieji organiniai junginiai ir chloro vandenilis, asfalto išpylimas į autotransporto 

talpą (630 t.š.) iš kurio išsiskiria lakieji organiniai junginiai, bitumo sandėliavimi talpyklos (012-

018 ir 020 t.š) iš kurių išsiskiria lakieji organiniai junginiai, bitumo sandėliavimas (631 t.š.) iš kurio 

išsiskiria lakieji organiniai junginiai, dyzelinio kuro katilinė (621 t.š) iš kurios išsiskiria lakieji 

organiniai junginiai, rišamųjų medţiagų laboratorija (009 t.š.) iš kurios išsiskiria lakieji organiniai 

junginiai ir asfalto laboratorija (010 t.š.) iš kurios išsiskiria perchloretilenas ir lakieji organiniai 

junginiai. 

Aplinkos oro uţterštumo prognozė 

Skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga. 

Skleidţiamo kvapo modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 5 (Cambridge 

Environmental Research Consultants Ltd, Didţioji Britanija).  

ADMS 5 modeliavimo sistema įraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant 

poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 

patvirtinimo― 2008 m. gruodţio 9 d. Nr. AV-200).  

ADMS 5 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos 

kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 

parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 

meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, kvapų sklidimą, pastatų ir 

sudėtingo reljefo įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių 

taršos šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Kvapų modeliavimas aplinkos ore skaičiuojamas pagal 

vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medţiagų savybes, taršos šaltinių 

parametrus.  

Skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės.  

Skaičiavimuose naudotos taršos šaltinių fiziniai parametrai ir iš jų išmetamų teršalų 

koncentracijos, perskaičiuotos į kvapo vienetus, iš 2020 m informacijos PAV atrankai. Naudota 
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Lakiųjų Organinių Junginių (LOJ) kvapo slenksčio vertė – 0,3 mg/m
3
, Azoto dioksido – 0,3813 

mg/m
3
, perchloretileno – 42,55 mg/m

3
 chloro vandenilio 1,169 mg/m

3
. Įvesties duomenys 

pateikiami kvapų sklaidos modeliavimo V priede. 

 

Kiekvieno taršos šaltinio kvapo emisijos: 

taršos šaltinis  Teršalas g/s 
kvapo 

slenkstis 

kvapo emisija 

Oue/s 

011 
Azoto oksidai 0.80037 0.3813 

4768.52 
LOJ 0.80084 0.3 

019 Azoto oksidai 0.03166 0.3813 83.03 

021 
LOJ 0.00182 0.3 

6.15 
Chloro vandenilis 0.00010 1.169 

022 
LOJ  0.00182 0.3 

6.15 
Chloro vandenilis 0.00010 1.169 

023 
LOJ  0.00182 0.3 

6.15 
Chloro vandenilis 0.00010 1.169 

012 Pilant LOJ 0.01423 0.3 47.43 

013 sandėliuojant LOJ 0.00012 0.3 0.40 

014 sandėliuojant LOJ 0.00012 0.3 0.40 

015 sandėliuojant LOJ 0.00012 0.3 0.40 

016 sandėliuojant LOJ 0.00012 0.3 0.40 

017 sandėliuojant LOJ 0.00012 0.3 0.40 

018 sandėliuojant LOJ 0.00012 0.3 0.40 

020 sandėliuojant LOJ 0.00012 0.3 0.40 

631 LOJ 0.02600 0.3 86.67 

621 LOJ 0.35738 0.3 1191.27 

009 LOJ 0.00040 0.3 1.33 

010 
LOJ 0.00086 0.3 

3.92 
perchloretilenas 0.04489 42.55 

 

Vertinant pačią nepalankiausią padėtį kvapų aspektu, naudojamos maksimalios emisijos, 

bitumo talpykloms naudojamos pildymo metu išmetamos LOJ emisijos. 

Skaičiavimuose naudoti 2014– 2018 m. meteorologiniai duomenys iš Vilniaus 

meteorologinės stoties. Skaičiavimui naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir 

debesuotumo vertės. 

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

ore skaičiavimas.  

Skaičiavimai buvo atliekami 2 km pločio ir 2 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. 

Lietuvos koordinačių sistemoje šio sklypo koordinatės yra: X(576553 - 578553), Y(6074714- 

6076714). Skaičiavimo lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 

50 taškų vertikalios ašies kryptimis. 

Ribinės vertės 

Gautos skleidţiamo kvapo koncentracijos lygintos su ribinėmis vertėmis, patvirtintomis 

Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
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aplinkos ore―. Didţiausios leidţiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės yra 8 europiniai kvapo 

vienetai (OUE/m
3
). 

Skleidţiamo kvapo koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė.  

Esant maksimalioms kvapų išmetimų vertėms, skleidţiamo kvapo paţemio koncentracijos 

iš AB „Eurovia Lietuva‖ Riešės asfalto bazės esančios Kirzinės k, Maišiagalos sen., Vilniaus r., 

teritorijos ribų nesiekia ribinių verčių, o projektiniai išmetimų šaltinių parametrai uţtikrina 

pakankamą kvapų sklaidą apylinkėse.  

Didţiausios koncentracijos neįvertinus foninio uţterštumo 

Maksimali 1 valandos kvapo koncentracija taikant 98,08 procentilį aplinkinėse teritorijose, 

sudaro be fono: 0,606 OUE/m
3
 (0,1 RV, kai RV = 8 OUE/m

3
). Maksimali kvapo koncentracija 

pasiekiama 3-6 m atstumu visomis kryptimis nuo taršos šaltinių. Tai yra didţiausia koncentracija, 

kuri susidaro eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. 

 

Teršalų paţemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai: 

Eil. 

Nr. 
Teršalo pavadinimas Ribinė vertė OUE/m

3 Maksimali teršalų koncentracija 

skaičiavimo lauke, OUE/m
3
 

1. Skleidţiamas kvapas 1 valandos 8 

Be fono 

0,606 

 

Kvapų sklaidos modeliavimas pateikiamas V priede. 

 

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 skleidţiamo 

triukšmo emisijos duomenys. 

 

MB „Ekoamicus― atliko PŪV triukšmo sklaidos vertinimą. 

 

Triukšmo taršos šaltiniai 

Leidţiami triukšmo lygiai yra reglamentuoti ţemiau išvardintuose teisės aktuose:  

1. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birţelio 13 d. įsakymu Nr. V-604 

patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje―, gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis (išskyrus transporto triukšmą) 7-19 val. – 55 dBA, 

19-22 val. – 50 dBA, 22-7 val. – 45 dBA, maksimalus leistinas triukšmo lygis (išskyrus transporto 

triukšmą) 7-19 val. – 60 dBA, 19-22 val. – 55 dBA, 22-7 val. – 50 dBA. 

2. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birţelio 13 d. įsakymu Nr. V-604 

patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje―, gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis 7-19 

val. – 65 dBA, 19-22 val. – 60 dBA, 22-7 val. – 55 dBA, maksimalus leistinas triukšmo lygis 7-19 

val. – 70 dBA, 19-22 val. – 65 dBA, 22-7 val. – 60 dBA. 
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3. Remiantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 

2005 m. balandţio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 patvirtintais Darbuotojų apsaugos nuo 

triukšmo keliamos rizikos nuostatais (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos 

apsaugos ministro 2013 m. birţelio 25 d. įsakymo Nr. A1-310/ V-640 redakcija), triukšmo lygio, 

veikiančio darbuotojus, leistina viršutinė ekspozicijos vertė yra 85 dBA.  

Įgyvendinus ūkinės veiklos išplėtimą, išorės aplinkoje triukšmo šaltinis bus transporto 

priemonės, jų srautas į teritoriją, manevravimas stovėjimo aikštelėse, dyzelinis ekskavatorius, 

mobilus trupintuvas (akmenskaldė), krovos darbai ir asfalto maišyklė su bendru įrenginių 

kompleksu (pneumotransportas, dţiovinimo būgnas, juostinis transporteris, sijojimo įrenginys, 

sraigtinis transporteris ir kt.). Detaliau darbų procesai aprašyti Atrankos 5 skyriuje. Esamą akustinę 

situaciją lyginant su projektine akustine situacija vienintelis pokytis – didesnis įrenginių darbo 

laikas. Taip pat ir padidėjęs sunkiojo autotransporto srautas atveţant ţaliavas, atliekas, išveţant 

skaldą, produkcija ir kt. Fiziškai susidėvėjusių įrenginių (smulkintuvo, sijotuvo) eksploatavimas 

nutraukiamas, vietoje jų bus nuomojama naujesnė, modernesnė, tylesnė ir našesnė atliekų 

smulkinimo bei sijojimo įranga. Fiziškai pasenęs ir susidevėjęs atliekų smulkintuvas/trupintuvas 

„KRUPP HAZEMAG APP 1013― šiais metais nebenaudojamas – jis bus nurašomas, o vietoje jo 1 

kartą per 2 mėnesius (priklausomai nuo sukauptų statybinių atliekų kiekio) bus nuomojamas 

trupintuvas „Extec C10‖. Atliekų smulkintuvo/trupintuvo „Extec C10― talpa (našumas) – 130-220 

t/val. atliekų. Sijotuvas „MESTO ST620― šiuo metu taip pat nebenaudojamas, artimiausiu metu jis 

bus parduotas, o vietoje jo bus nuomojamas sijotuvas „KLEEMANN MS14Z―, kurio našumas – iki 

250 t/val. 

 

Triukšmo vertinimo metodika ir skaičiavimo programinė įranga 

 

Aplinkos triukšmas modeliuojamas CadnaA 2018 MR1 programine įranga, kuri įtraukta į 

LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų programinių paketų, skirtų vertinti poveikį aplinkai, 

sąrašą. Programoje triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis ES galiojančiomis metodikomis, šiuo 

atveju pramonės triukšmo skaičiavimas atliekamas pagal ISO 9613, autotransporto – NMPB-

Routes-96, geleţinkelių – SRM II reikalavimus. Gauti modeliavimo rezultatai lyginami su 

norminiais triukšmo lygiais, nustatytais higienos normoje HN33:2011. 

Triukšmo skaičiavimai standartiškai atliekami vertinant mobilių, taškinių, plotinių ūkinės 

veiklos triukšmo šaltinių skleidţiamą triukšmą atitinkamai dienos, vakaro ir nakties laikotarpiais. 

Programinėje įrangoje triukšmo sklaida ir vertinimas atliekamas įvertinant įvairius kintamuosius, 

tokius kaip įrenginių veikimo trukmė ir veikimo laikas paros bėgyje, transporto srautas (bendras 

ar procentinė lengvųjų ir sunkiasvorių dalis), transporto priemonių judėjimo greitis, statinių garso 

sugertis ar atspindėjimas, juose ar atvirame lauke esančių šaltinių triukšmo lygis, reljefo 

ypatumai, ţeldiniai ir pan. 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai triukšmo ţemėlapiuose vaizduojami skirtingų 

spalvų izolinijomis kas 5 dB(A). Pramonės objekto triukšmo sklaida vertinant veiklos triukšmo 

lygius skaičiuojama pagal ISO 9613-2:1996 Akustika. Garso sklindančio atviroje aplinkoje 

silpninimas  2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika (Acoustics - Attenuation of sound during 

propagation outdoors – Part 2: General method of calculation) reikalavimus, o transporto keliamas 

triukšmas pagal NMPB-Routes-96 modelį. 
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Siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos įtaką esamam triukšmo lygiui artimiausioje 

aplinkoje triukšmo lygio skaičiavimai buvo atliekami tipinėmis tokiems skaičiavimams sąlygomis: 

 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (pagal standarto ISO 9613-2:1996 

reikalavimus, nes PŪV poveikis vertinamas maţaaukščiamss pastatams); 

 oro temperatūra +10°C, santykinis oro drėgnumas 70%. 

Planuojamos veiklos prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal HN33:2011 

,,Triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje‖ (Ţin., 2011, Nr.75-3638) reikalavimus, bei šioje normoje pateiktus ribinius garso 

slėgio lygius. Pagal higienos normą bei LR triukšmo valdymo įstatyme pateiktus laikotarpius, 

triukšmo lygis vertinamas dienos (7–19 val.), vakaro (19–22 val.) ir nakties (22–7 val.) metu 

(pagal Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius), kai šiais laikotarpiai yra triukšmo šaltinių. 

Vertinant viešo naudojimo gatvių ir kelių triukšmą bei su ūkine veikla susijusius srautus, 

taikomas HN 33:2011 2 lentelės 1 punktas, o vertinant numatomą vykdyti veiklą ir jos šaltinius – 

HN 33:2011 2 lentelės 2 punktas. 5.3.1.1 lentelėje pateikiamos HN 33:2011 nurodomos ribinės 

vertės.  

 

5.3.1.1 lentelė. Didţiausi leidţiami triukšmo ribiniai dydţiai gyvenamųjų pastatų aplinkoje (HN 

33:2011) 

Eil. 

Nr. 

Objekto pavadinimas Ldienos, 

dB(A) 

Lvakaro, 

dB(A) 

Lnakties, 

dB(A) 

1. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 60 55 

2. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 

aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus 

transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo 

triukšmo 

55 50 45 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos bei rodiklių apibrėžtys suprantamos taip, kaip apibrėžta 

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro 

triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse. 

 

HN 33:2011 1 skyriaus 2 punkte numatyta, jog triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios 

paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje ţemės sklypų ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo 

gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didţiausią triukšmo lygį. Jei 

sklypo ribos nėra suformuotos, triukšmo aplinkoje vertinimas atliekamas ties šių pastatų 

triukšmingiausiais fasadais. Triukšmo ţemėlapiai sudaromi Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS -

94). 

Modeliuojama teritorija ir triukšmo šaltinių informacija 

Aplinkos triukšmo modeliavimas atliekamas adresu Mažosios Riešės k., Avižienių sen., 

Vilniaus raj. teritorijoje ir jos gretimybėse. Triukšmo ţemėlapiuose pateikiami triukšmo lygiai ties 

4.4.1 pav. paţymėtų gyvenamosios paskirties pastatų aplinka ir PŪV sklypo ribomis. 

PŪV ir veiklos teritorijoje triukšmo šaltiniai bus stacionarūs ir mobilūs. Planuojama, jog 

PŪV bus vykdoma darbo dienomis, tik dienos laikotarpiu. 
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AB „Eurovia Lietuva― planuoja vykdyti šias veiklas – asfalto (250000 t/m) gamyba, 

bituminės emulsijos (7000 t/m) gamyba, polimerais modifikuoto bitumo (7000 t/m) gamyba ir 

atliekų tvarkymo veikla (40000 t/m). Toliau pateikiamas trumpas technologijų aprašymas.  

Asfalto gamyba: Planuojama asfalto gamyba modernia ir automatizuota gamybos linija, 

―Benninghoven CONCEPT TBA 4000 U‖ asfalto maišykle ir jos įrenginių kompleksu 

(dţiovinimo ir dozavimo įrenginiais, dulkių surinkimo įrenginiu, sijojimo ir sauso maišymo, 

miltelių elevatoriumi ir kaupikliais, bitumo rezervuarais). Asfalto gamybai reikalinga skalda, 

smėlis ir atsijos sandėliuojamos pagal frakcijas atviruose sandėliuose iš kur ratinis krautuvas jas 

pakrauna į dozavimo bunkerius. Iš bunkerių transporterio pagalba mineralinės medţiagos patenka 

į dţiovinimo būgną. Iš būgno medţiagos elevatoriumi pakeliamos į viršų kur persijojamos per 

sietus ir suskirstomos pagal frakcijas į atskirus skyrius. Asfalto gamybos linijos dţiovinimo 

našumas yra 300 t/val. asfalto mišinių. Paruoštas asfaltbetonis į objektus išveţamas 

sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. 

Bituminės emulsijos ir polimerais modifikuoto bitumo gamyba:  Bituminė emulsija – 

tai produktas, sudarytas iš dviejų nesimaišančių skysčių: bitumo ir vandens dispersinės sistemos, 

kurioje dispersinė fazė yra bitumas, gaunamas smulkiausiomis dalelėmis disperguojant bitumą 

vandenyje naudojant emulsiklius. Bitumas sandėliuojamas uţdaro tipo antţeminėse talpyklose, iš 

kur atitinkama proporcija vamzdynu paduodamas į emulsijos malūną. Vanduo patenka į šildymo 

talpą, kur pasiekęs reikiamą temperatūrą, siurbliu paduodamas į tirpalo ruošimo talpas. Šiose 

talpose vanduo sumaišomas su emulsikliais ir siurbliu atitinkama proporcija paduodamas į 

emulsijos malūną. Emulsijos malūne bitumas sumaišytas su vandens tirpalus virsta bitumine 

emulsija, kuri vamzdţiais supilama į sandėliavimo rezervuarus. Iš rezervuarų emulsija 

pakraunama į autocisternas ir išveţama į objektus. Kelių bitumas, kurio standartinės savybės 

keičiamos panaudojant vieną ar daugiau organinių polimerų yra polimerais modifikuotas bitumas. 

Atliekų tvarkymo veikla: Planuojama atliekų tvarkymo veikla bus atliekama siekiant 

sutvarkyti ir perdirbti įvairias savo ir kitų įmonių atliekas: gelţbetonio, betono, plytų, statybinio 

lauţo, lauţyto asfalto. Planuojamas sutvarkyti atliekų kiekis – 40000 t/m. Atliekos ir perdirbta 

ţaliava sandėliuojamos šiaurinėje sklypo dalyje. Atliekos į PŪV teritoriją atgabenamos 

sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Sandėliuojamos atliekos frontaliniu ratiniu krautuvu 

tiekiamos iki smulkintuvo, o į smulkintuvą (akmenskaldę) EXTEC-C10 (ar analogišką) – 

ekskavatoriumi. Smulkintos atliekos tiekiamos į sijotuvą KLEEMANN MS14Z  (ar analogišką) 

kurioje rūšiuojamos iki įvairios frakcijos bei kaupiamos kaupuose tam skirtoje zonoje. 

Smulkintuvo valandinis našumas yra 130-220 t/val. atliekų. Tiek atliekos, tiek ir susmulkinta 

produkcija sandėliuojama kaupuose, kurių aukštis skaičiavimuose priimamas lygus 5 m, o 

skaldos, skirtos asfalto gamybai, sandėlių aukštis – 5 m (ţr. 2 pav.). Šie kaupai ekranuoja į 

gretimybes sklindantį triukšmą. 

Pagrindiniai mobilūs triukšmo šaltiniai veikloje bus sunkiasvoriai savivarčiai, atveţantys 

smulkinamas atliekas ir išveţantys asfaltbetonį bei paruoštą skaldą, taip pat ratinis krautuvas skirtas 

skaldos tiekimui į gamybos linijos bunkerius bei atliekų transportavimui iš kaupų iki smulkinimo 

įrenginio. 5.3.1 pav. pateikiamas sklypo planas, kuriame paţymėti veiklos triukšmo šaltiniai, 

gamybos ţaliavos sandėliai ir atliekų kaupai, transporto priemonių judėjimo trajektorijos ir jų 

padėtis teritorijos plane.  

Į PŪV teritoriją numatomas sunkiasvorių transporto priemonių įvaţiavimas per 

svarstykles, esančias šalia įvaţiavimo į PŪV teritoriją, o lengvųjų – per vakarinėje dalyje esantį 
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įvaţiavimą. Sunkiasvorės transporto priemonės iš įvaţiavimo kelio įvaţiuoja į PŪV teritoriją ant ten 

esančių svarstyklių, kur yra pasveriamos, o tuomet juda link asfalto ar bitumo gamybos linijų 

pakrovimui arba su atliekomis/produkcija juda link/iš atliekų apdorojimo aikštelės. 

Veikloje naudojamos įrangos triukšmo lygiai skaičiavimuose priimti naudojantis 

naudojamų įrenginių gamintojų teikiamais duomenimis arba analogiškų įrenginių triukšmo lygiais. 

Toliau, pateikiami skaičiavimuose naudoti triukšmo šaltinių įvesties duomenys, jų pavadinimai, 

triukšmo emisijos duomenys, jų veikimo trukmės ir skaičiavimuose priimtas triukšmo šaltinio tipas. 

Triukšmo šaltinių veikimo trukmės apskaičiuotos pagal PŪV gamybos apimtis ir valandinį 

įrenginių našumą. 

 

 
5.3.1 pav. Stacionarių triukšmo šaltinių padėtis, sunkiasvorių transporto priemonių (TP) judėjimo 

tipinės trajektorijos ir produkcijos bei atliekų kaupai 
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Stacionarūs triukšmo šaltiniai: 

1. Smulkintuvas (akmenskaldė) „Extec C10― ar analogiškas. Įrenginio triukšmo lygis 

(Lp,A@7m=92 dBA) parenkamas pagal analogiško Komatsu BR480RG įrenginio triukšmo matavimų 

duomenis (ţr. VI priedą (3.1 priedas)). Smulkintuvo darbo laikas skaičiuojamas pagal jo 

smulkinimo našumą ir metines gamybos apimtis. Per metus sutvarkomos 40000 t atliekų su 130-

220 t valandiniu smulkintuvo našumu bus susmulkintos per 308-182 valandų, t. y. vidutiniškai ~50 

min per darbo dieną. Smulkintuvas skaičiuojamas kaip vertikalus plotinis triukšmo šaltinis. 

2. Sijotuvas KLEEMANN MS14Z ar analogiškas. Gamintojas duomenų apie skleidţiamą 

garso galios lygį nepateikia, todėl parenkama pagal analogiško sijotuvo SANDVIK QA140 (94 

dBA 1 m atstumu) (ţr. VI priedą (3.2 priedas)). Sijotuvo našumas ~250 t/val. tačiau kadangi ţaliava 

tiekiama po smulkintuvo, skaičiuojama, jog veikimo trukmė analogiška smulkintuvo 

(akmenskaldės) veikimo trukmei, t. y. 50 min/d.d. Sijotuvas skaičiuojamas kaip vertikalus plotinis 

triukšmo šaltinis. 

3. Ekskavatorius CAT 326F L (2017) ar analogiškas skirtas statybos atliekoms tiekti į 

smulkinimo įrenginį. Įrenginio triukšmo lygis pateikiamas pagal gamintojo pateikiamus duomenis 

LW,A=103 dBA (ţr. VI priedą (3.3 priedas)). Skaičiuojamas kaip taškinis triukšmo šaltinis. Įrenginio 

darbo trukmė skaičiavimuose priimama tokia pat, kaip ir smulkinimo įrenginio, t. y. 50 min. 

4. Asfalto maišyklė ir jos įrenginiai Benninghoven CONCEPT TBA 4000 U. Asfalto 

gamybos linijos gamintojas kaip ir kitų analogiškų asfalto gamybos linijų gamintojai triukšmo 

emisijos duomenų nedeklaruoja, todėl triukšmo lygis buvo parenkamas pagal analogiškos asfalto 

gamybos linijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (ţr. VI priedą (3.4 priedas)). Visos gamybos 

linijos garso galios lygis, neišskiriant atskirų jos įrenginių, skaičiavimuose priimamas LW,A=98 dBA. 

Esant vidutinei gamybai, planuojama pagaminti ~1500 t produkcijos 300 t/val. našumu. Pagal 

linijos valandinį našumą skaičiavimuose priimta jog linija veikia 300 min per darbo dieną. 

Gamybos linija skaičiuojama kaip vertikalus plotinis triukšmo šaltinis. 

 

5.3.2. Pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atveţančių ţaliavas, išveţančių produkciją ir pan.) 

mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys. 

 

Mobilūs triukšmo šaltiniai: 

1. Ratinis krautuvas CAT 972M XE ar analogiškas. Krautuvas eksploatuojamas tiek prie 

asfalto gamybos linijos, tiek atliekų zonoje prie smulkinimo įrenginio ţaliavai tiekti ir produkcijai 

krauti į sunkveţimius. Prie asfalto gamybos linijos jis juda nuo atvirų sandėlių iki dozavimo 

bunkerių, iš kur tiekia skirtingos frakcijos skaldą į asfalto gamybos linijos bunkerius. Atliekų 

laikymo zonoje tiekia ţaliavą iš kaupų iki smulkintuvo.  Gamintojo deklaruojamas garso galios 

lygis LW,A=107 dBA (triukšmo vertinimo ataskaitos 3.5 priedas). Kadangi krautuvas juda 

fiksuotomis trajektorijomis, skaičiuojamas kaip apibrėţta trajektorija judantis taškinis triukšmo 

šaltinis (10 km/h greičiu), o prie dozavimo bunkerių – kaip plotinis šaltinis. Vaţiavimų skaičius 

trajektorijų atkarpomis per darbo dieną pateikiamas 5.3.1 pav. 

2. Sunkiasvorės transporto priemonės ir jų manevravimo trajektorijos įmonės teritorijoje. 

Skaičiavimuose priimama, jog per parą į įmonės teritoriją atvaţiuos 65 sunkiasvorės transporto 

priemonės. Transporto priemonės į įmonės teritoriją atvyksta / išvyksta tik dienos metu. 

Skaičiavimuose priimamas sunkiasvorių TP judėjimo greitis įmonės teritorijoje – 10 km/h. Šių 

priemonių keliamas triukšmas skaičiuojamas kaip apibrėţta trajektorija judančio taškinio šaltinio 
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(vienos TP garso galios lygis priimamas LW,A=102 dBA, triukšmo vertinimo ataskaitos 3.5 priedas). 

2 paveiksle pateikiamas pravaţiavusių automobilių skaičius per darbo dieną kiekviena trajektorija 

(65 automobiliai, t. y. 130 pravaţiavimų (atvyksta/išvyksta).  

3. Lengvosios transporto priemonės ir jų stovėjimo aikštelės. Skaičiavimuose priimama 

jog į teritoriją kasdien atvyksta daugiausiai 20 transporto priemonių, o stovėjimo aikštelėse 

parkuojama iki 20 lengvųjų automobilių (skaičiavimuose priimama, jog kiekvienoje aikštelėje po 5 

transporto priemones. Antrame paveiksle pateikiama aikštelių padėtis teritorijos plane ir 

automobilių judėjimo trajektorija nuo įvaţiavimo į teritoriją iki aikštelių. Automobiliai automobilių 

aikštelėje yra daugiausia darbuotojų, skaičiavimuose priimama, jog vienoje parkavimo vietoje jie 

keičiasi 0,2 k./val daţnumu. Parkavimo aikštelės skirtos tik įmonės reikmėms, skaičiuojamos kaip 

plotinis triukšmo šaltinis. Lengvųjų transporto priemonių judėjimo greitis teritorijoje priimamas 10 

km/h. 2 paveiksle taip pat pateikiamas pravaţiavusių automobilių skaičius kiekviena trajektorija per 

darbo dieną (20 automobilių, t. y. 40 pravaţiavimų (atvyksta/išvyksta). 

 

Autotransporto keliamas triukšmas viešo naudojimo keliuose.  

Pradėjus vykdyti PŪV, viešojo naudojimo privaţiavimo gatvėse padidės transporto srautas: 

transporto priemonės į PŪV teritoriją atvyks rajoniniu keliu Nr. 5214 Bukiškis – Maišiagala, o iš 

šio kelio privaţiavimo keliu pateks iki PŪV teritorijos. Rajoninio kelio Nr. 5214 ruoţo ties PŪV 

(4,433–9,676 km) vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra 1614 lengvųjų ir 138 

sunkiasvorės transporto priemonės, prie kurių papildomai pridedamas su PŪV susijęs transportas 

(65 sunkiasvorės ir 20 lengvųjų). Maksimalus leistinas vaţiavimo greitis šiuo keliu yra 50 km/h. Šį 

kelią su PŪV teritorija jungia privaţiavimo kelias, kuriuo naudojasi tik įmonės transportas, TP 

judėjimo greitis skaičiavimuose priimamas 50 km/h. 

Atliekant triukšmo sklaidos modeliavimą transporto priemonių keliamam triukšmo lygiui 

skaičiuoti įmonės teritorijoje priimama, jog šie šaltiniai yra judantys taškiniai šaltiniai (sklaida 

skaičiuojama pagal ISO 9613), o privaţiavimo keliams – NMPB-Routes-96 skaičiavimo 

metodika. 

Modeliuojant planuojamos veiklos sukeliamą akustinį triukšmą galimi netikslumai dėl 

įvairių prieţasčių. Skaičiavimuose taikomas supaprastintas triukšmo sklaidos modelis yra 

orientacinis, o modeliavimo metu buvo taikomos tokios triukšmo sklaidos sąlygos, kurioms esant 

nustatytas vidutinis triukšmo lygis dienos laikotarpiu, bei vertinta šio triukšmo sklaida į PŪV 

gretimybes. Triukšmo sklaidos modeliavime pateikiami dienos triukšmo sklaidos modeliavimo 

rezultatai (Ldienos triukšmo lygis), o triukšmo ţemėlapiai pateikiami veiklos keliamam triukšmui 

bei transporto srauto keliamam triukšmui viešo naudojimo keliuose įvertinti. 

 

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 ţingsnio dydis, taršos 

sklaidos ţemėlapio koordinačių sistema ir mastelis. 

 

PŪV sukeliamas triukšmo lygis skaičiuojamas tik dienos laikotarpiu, nes veikla vykdoma 

tik dienos laikotarpiu, o nepertraukiamo veikimo triukšmo šaltinių nėra. Autotransporto triukšmo 

modeliavimas atliekamas taip pat tik dienos laikotarpiui, nes transporto priemonės į PŪV teritoriją 

atvyks tik dienos metu. Triukšmo sklaida skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Triukšmo sklaidos 
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skaičiavimo ţingsnio dydis – dx = 2 m; dy = 2 m. Prognozuojamas triukšmo lygis skaičiuojamas 

ties PŪV ribomis ar artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų/teritorijų aplinkoje. 

Didţiausi apskaičiuoti triukšmo lygiai ties PŪV sklypo ribomis pateikiami 5.3.1.2 

lentelėje. Triukšmo ţemėlapiuose šie triukšmo lygiai lygio laukeliuose paţymėti raudonu šriftu. 

Lentelėje pateikiami prognozuojami triukšmo lygiai ties sklypo ribomis triukšmingiausiose vietose. 

 

5.3.1.2 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos triukšmo lygis ties sklypo ribomis 

Sklypo riba 

Apskaičiuotas triukšmo lygis, 

dB(A) 

Ldienos (RL*=55) 

Šiaurinė riba 54,8 

Pietinė riba 42,1 

Rytinė riba 47,4 

Vakarinė riba 54,9 

*leistinas ribinis triukšmo lygis 

 

Iš pateiktų skaičiavimo rezultatų matoma, jog dienos laikotarpiu pagal HN 33:2011 2 

lentelės 2 punktą dėl veikloje veiksiančių triukšmo šaltinių triukšmo lygio viršijimų ties PŪV 

sklypo ribomis nenumatoma. Triukšmo lygio skaičiavimo ir modeliavimo rezultatai ties artimiausia 

gyvenamąja aplinka pateikiami 5.3.1.3 lentelėje. 

 

5.3.1.3 lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos triukšmo lygis ties artimiausiais gyvenamosios 

paskirties pastatais 

Gyvenamosios paskirties pastato adresas Apskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Ldienos (RL*=55) 

1 Ţemųjų Rusokų g. 3 33,5 

2 Senasis Ukmergės kelias 163 B 35,6 

3 Senasis Ukmergės kelias 163 A 35,0 

4 Senasis Ukmergės kelias 176 33,6 

5 Dainų g. 1 35,1 

6 Akacijų g. 25 32,5 

7 Ąţuolynės km. 7 33,2 

 

Nustatyta, kad PŪV sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties 

pastatų aplinkoje dienos laikotarpiu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės 

veiklos objektams pagal HN 33:2011 2 lentelės 2 punktą. 

PŪV ir su ja susijusio triukšmo sklaidos modelis dienos laikotarpiu pateikiamas VI priede. 

Autotransporto triukšmas: Triukšmo skaičiavimais ir vertinimu nustatyta, kad esamas ir 

su PŪV susijęs transporto srautas arčiausiai PŪV esančiuose gyvenamosios paskirties pastatuose 

ir jų aplinkoje ribinių verčių dienos laikotarpiu neviršija. Su PŪV susijęs transportas rajoniniu 

keliu Nr. 5214 Bukiškis – Maišiagala sudaro iki 5 proc. pravaţiuojančių transporto priemonių, todėl 

gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje vyrauja esamų transporto srautų sukeliamas triukšmas. 

Apskaičiuoti triukšmo lygiai gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje pateikiami 5.3.1.4 lentelėje. 



AB „Eurovia Lietuva― asfalto gamyklos ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginio išplėtimo, Kirzinės vs., 

Maišiagalos sen., Vilniaus r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 

 
 

60 
 

 

5.3.1.4 lentelė. Esamo ir su veikla susijusio autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje 

Gyvenamosios paskirties pastato adresas Apskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Ldienos (RL*=55) 

1 Ţemųjų Rusokų g. 3 37,8 

2 Senasis Ukmergės kelias 163 B 45,7 

3 Senasis Ukmergės kelias 163 A 50,5 

4 Senasis Ukmergės kelias 176 52,9 

5 Dainų g. 1 58,0 

6 Akacijų g. 25 45,5 

7 Ąţuolynės km. 7 39,2 

 

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos ţemėlapis dienos metu pateikiamas VI priede 

„Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos ţemėlapis―. 

IŠVADOS 

1. Atlikus triukšmo sklaidos modeliavimą nustatyta, jog planuojamos ūkinės veiklos 

sukeliamas triukšmo lygis dienos laikotarpiu nei ties PŪV sklypo ribomis nei gyvenamosios 

paskirties pastatų aplinkoje neviršija HN 33:2011 2 lentelės 2 punkte pateiktos ribinės 55 dBA 

ribinės vertės dienos laikotarpiu.  

2. Prognozuojama, kad su ūkine veikla susijusių ir esamų autotransporto srautų 

sukeliamas triukšmo lygis dienos laikotarpiu ties artimiausiais gyvenamosios paskirties pastatais 

neviršys HN 33:2011 2 lentelės 1 punkte nustatytos ribinės 65 dB(A) vertės dienos laikotarpiu. 

PŪV Triukšmo vertinimo ataskaita pateikiama VI priede. 

 

5.3.4. Pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys. 

Nagrinėjamas objektas nėra nejonizuojančios spinduliuotės šaltinis. 

 

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 PŪV visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, kurių taršos rodiklių 

ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra. 

 

5.5. Gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos 

visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra 

reglamentuotos norminiuose teisės aktuose. 

Kitų reikšmingų PŪV visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, kurių taršos rodiklių 

ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nenustatyta. 

6. Priemonių, kurios padės išvengti ar sumaţinti neigiamą planuojamos 

ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo 

argumentai. 
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Specialios priemonės, kurios padėtų išvengti ar sumaţinti neigiamą PŪV poveikį 

visuomenės sveikatai, nenumatomos. PŪV generuojama tarša neviršija ribinių verčių uţ PŪV 

sklypo ribos.  

 

7. Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, 

pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys). 

 

PŪV bus vykdoma Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. Lietuvos statistikos 

departamento atlikto Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 

Kirzinės vs. gyveno 7 gyventojai. 

Kadangi nesant galimybei gauti maţesniame nei savivaldybės lygyje sveikatos rodiklių 

duomenų, pasirinkta nagrinėti gyventojų sveikatos būklę Vilniaus r. savivaldybės ir Lietuvos 

Respublikos kontekste neišskiriant atskirų gyventojų grupių, dėl šių prieţasčių: 

 maţų teritorijų duomenys, dėl maţo gyventojų ir maţo ligos ar mirčių atvejų 

skaičiaus, yra statistiškai nepatikimi, todėl iš tokių duomenų negalima daryti jokių išvadų; 

 lokalių vietovių gyventojų sveikatos rodikliai pirminės sveikatos prieţiūros įstaigų 

duomenimis gali būti netikslūs dėl esamos gyventojų ligų registravimo sistemos, kuomet į duomenų 

bazę neįvedamas ligonio adresas; 

 aplinkinių teritorijų gyventojų sveikatos apklausos metodo buvo atsisakyta dėl galimų 

per didelių vertinimo paklaidų, t. y. nepakankamai didelė statistinė gyventojų grupė patikimam 

statistiniam duomenų interpretavimui.  

Bendras gyventojų mirtingumas nagrinėjamas, siekiant apibendrintai apţvelgti šalies ir 

Vilniaus r. savivaldybės gyventojų sveikatos būklę. Duomenys naudoti iš Lietuvos statistikos 

departamento ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenų bazės (2021 m. kovo 

mėn.). 

Siekiant apibūdinti visuomenės sveikatos būklę pasirinkti šie visuomenės sveikatos 

rodikliai: 

 demografiniai rodikliai: vidutinis gyventojų skaičius, gimstamumo rodiklis, mirtingumo 

rodiklis, natūralaus gyventojų prieaugio rodiklis; 

 specialieji mirtingumo rodikliai: bendras bei dėl tam tikrų ligų (prieţasčių) 

standartizuotas mirtingumas 100 000-iui gyventojų; 

 gyventojų sergamumo rodikliai: sergamumas dėl tam tikrų ligų (prieţasčių) 100 000-iui 

gyventojų. 

Ţemiau lentelėse pateikiami 10 paskutinių turimų metų Vilniaus r. savivaldybėje ir 

Lietuvos Respublikos (palyginimui) demografiniai rodikliai. Naudoti Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys.  

2010 – 2019 m. šalyje, skirtingai nei Vilniaus r. savivaldybėje, matoma gyventojų 

skaičiaus maţėjimo tendencija. Šį procesą įtakoja didėjanti gyventojų emigracija į uţsienio šalis ar 

kitas šalies savivaldybes bei miestus ir neigiamas natūralus gyventojų prieaugis (7.1.1 lentelė). 

Lietuvos Respublikoje 2010 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius siekė 3097282, t. y. beveik 

303145 gyventojo maţiau nei 2019 m., 2019 m. vidutinis gyventojų skaičius buvo 2794137. 

Vilniaus r. savivaldybėje, per 2010 – 2019 m. laikotarpį, vidutinis metinis gyventojų skaičius 

http://web.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=3758&PHPSESSID=twmjcujxideyz
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padidėjo 3675 gyventojais nuo 95626 (2010 m.) iki 99301 (2019 m.). Per 10 nagrinėjamo 

laikotarpio metų, moterų dalis buvo didesnė nei vyrų (7.1.2 ir 7.1.3 lentelės).  

7.1.1 lentelė. Vidutinis metinis gyventojų skaičius 2010 – 2019 m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 95626 95481,5 95343 95033 95326 95405 95564,5 96258 97516 99301 

Lietuva 3097282 3028115 2987773 2957689 2932367 2904910 2868231 2828403 2801543 2794137 

 

7.1.2. lentelė. Vyrų dalis, proc., 2010 – 2019 m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 48,15 48,12 48,13 48,14 48,16 48,13 48,17 48,4 48,83 49,25 

Lietuva 46,13 46,08 46,06 46,06 46,08 46,06 46,05 46,13 46,28 46,53 

 

7.1.3. lentelė. Moterų dalis, proc. 2010 – 2019 m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 51,85 51,88 51,87 51,86 51,84 51,87 51,83 51,6 51,17 50,75 

Lietuva 53,87 53,92 53,94 53,94 53,92 53,94 53,95 53,87 53,72 53,48 

 

Per 10 metų, Vilniaus r. savivaldybėje gimstamumas 1000 gyventojų buvo didesnis nei 

Lietuvoje (7.1.1 pav., 7.1.4 lentelė). Šalyje gimstamumas, tenkantis 1000 gyventojų, nagrinėjamo 

laikotarpio eigoje kito nuo 9,9 gimusiojo/1000 gyv. (2010 m.) iki 9,8 (2019 m.). Vilniaus r. 

savivaldybėje gimstamumas, tenkantis 1000 gyventojų, nagrinėjamo laikotarpio eigoje kito nuo 

11,34 gimusiojo/1000 gyv. (2010 m.) iki 9,16 (2019 m.). 

 
7.1.1. pav. Gyventojų gimstamumas 1000 gyventojų 2010 – 2019 m. 

8

9

10

11

12

13

2010 2013 2016 2019 2022

Vilniaus r.
Lietuva

Gimstamumas 1000 gyventojų
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7.1.4. lentelė. Gyventojų gimstamumas 1000 gyventojų 2010 – 2019m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 11,34 10,79 11,2 10,74 10,3 11,4 11,2 10,6 10,2 9,16 

Lietuva 9,9 10 10,19 10,1 10,3 10,8 10,7 10,1 10 9,8 

 

2010 – 2019 m. šalyje ir Vilniaus r. savivaldybėje, natūralus gyventojų prieaugis tenkantis 

1000 gyventojų išliko neigiamas, t. y. daugiau ţmonių mirė nei gimė (7.1.2 pav., 7.1.5 lentelė). 

2019 m. Vilniaus r. savivaldybėje šis rodiklis buvo maţesnis, t. y. -2,1/1000 gyventojų lyginant su 

Lietuvos rodikliu -3,9/1000 gyventojų. 

 
7.1.2 pav. Bendroji natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2010 – 2019m. 

 

7.1.5. lentelė. Bendroji natūrali gyventojų kaita 1000 gyventojų 2010 – 2019m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. -0,94 -0,84 -1,34 -1,69 -2,3 -1,5 -0,8 -0,9 -1,4 -2,1 

Lietuva -3,69 -3,56 -3,51 -3,93 -3,4 -3,6 -3,6 -4 -4,1 -3,9 

 

2010 – 2019 m. laikotarpyje mirusiųjų skaičius tenkantis 1000 gyventojų Vilniaus r. 

savivaldybėje buvo maţesnis nei šalies rodiklis (7.1.3 pav., 7.1.6 lentelė). Vilniaus r. savivaldybėje 

šis rodiklis sumaţėjo nuo 12,28 mirusiojo 1000 gyv. (2010 m.) iki 11,27 (2019 m.). 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2010 2013 2016 2019 2022

Vilniaus r.
Lietuva

Natūralus prieaugis 1000 gyventojų



AB „Eurovia Lietuva― asfalto gamyklos ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginio išplėtimo, Kirzinės vs., 

Maišiagalos sen., Vilniaus r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 

 
 

64 
 

 
7.1.3. pav. Mirusiųjų skaičius tenkantis 1000 gyventojų 2010 – 2019m. 

 

7.1.6 lentelė. Mirusiųjų skaičius tenkantis 1000 gyventojų 2010 – 2019m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 12,28 11,63 12,54 12,44 12,5 12,9 12,1 11,5 11,6 11,27 

Lietuva 13,6 13,55 13,7 14,03 13,7 14,4 14,3 14,2 14,1 13,7 

 

Tiksliausiai gyventojų sveikatos būklę atspindi mirtingumo rodikliai, kadangi visų mirčių 

prieţastys yra privalomai registruojamos. Kiti duomenys, pvz. sergamumo, atspindi tik tuos atvejus, 

kuomet sergantys asmenys gauna atitinkamas sveikatos prieţiūros paslaugas. Dėl to šiuos rodiklius 

įtakoja ne tik gyventojų kreipimasis į sveikatos prieţiūros įstaigas, bet ir sveikatos prieţiūros 

paslaugų prieinamumas. Pastarieji rodikliai dėl nurodytų prieţasčių neatspindi realaus atskirų ligų 

paplitimo gyventojų tarpe. 

Toliau PVSV ataskaitoje pateikiami pagal amţių standartizuoti mirtingumo rodikliai 

rodantys, koks būtų analizuojamos sveikatos problemos daţnis tarp šalies ir Vilniaus r. 

savivaldybės rodiklių, jeigu būtų vienoda amţiaus struktūra. Šie rodikliai skirti tik palyginimams 

tarp savivaldybių. Šie rodikliai skirti amţiaus įtakos eliminavimui, todėl gali skirtis nuo paprastų 

rodiklių.  

2010 – 2019m. laikotarpyje, nagrinėjamuose regionuose standartizuotas mirtingumas 

netolygiai maţėjo (7.1.4 pav., 7.1.7 lentelė). Per pastaruosius 10 metų Vilniaus r. savivaldybėje 

standartizuotas mirtingumas 100 000 gyventojų nuo 2010 m. netolygiai maţėjo nuo 
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1028,33 mirusiojo/100 000 gyventojų iki 807,51 (2019 m.). Vilniaus r. standartizuoto mirtingumo 

rodiklis buvo didesnis nei Lietuvos. 

 

 
7.1.4. pav. Standartizuotas mirtingumas 2010 – 2019m. 

 

7.1.7. lentelė. Standartizuotas mirtingumas 2010 – 2019m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 1028,33 977,84 1025,56 984,01 981,18 966,11 892,24 833,83 832,6 807,51 

Lietuva 945,78 911,04 893,1 890,77 852,25 871,25 851,89 808,74 792,82 762,29 

 

Mirties prieţasčių registro duomenimis, Lietuvos gyventojų mirties prieţasčių struktūra jau 

daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys pagrindinės mirties prieţastys nusinešančios daugiausiai 

gyventojų gyvybių yra kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties prieţastys. 

Atsiţvelgiant į rizikos veiksnius esamos gyventojų sveikatos būklės vertinimui parinkti šie 

gyventojų sveikatos rodikliai: 

1. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų sk. 100 000 gyv.; 

2. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų sk. 100 000 gyv.; 

3. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų sk. 100 000 gyv. 

4. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų sk. 100 000 gyv. 

 

2010 – 2019 m. Vilniaus r. sav. standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų buvo 

maţesnis nei Lietuvoje, kito netolygiai (7.1.8 lentelė).  
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7.1.8 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų 2010 – 2019 m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 201,64 191,7 186,31 181,5 196,56 191,14 190,25 168,59 169,81 182,68 

Lietuva 188,03 187,63 182,09 178,5 180,35 186,84 183,62 175,94 176,32 175,29 

 

Per 2001 – 2015 m. laikotarpį, Vilniaus r. sav. standartizuotas mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų tenkantis 100 000 gyventojų sumaţėjo neţymiai nuo 

452,84 mirusiojo/100000 gyventojų (2009 m.) iki 427,13 (2018 m.) (7.1.9 lentelė).  

7.1.9 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 2010 – 2019 m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 503,2 480,63 510,34 502,41 471,84 506,38 445,18 415,5 429,99 405,11 

Lietuva 479,79 459,51 451,08 442,43 419,51 431,81 418,07 396,95 381,81 361,4 

 

Per 2010 – 2019 m. laikotarpį, Vilniaus r. sav. standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo 

sistemos ligų tenkantis 100000 gyventojų netolygiai maţėjo nuo 40,18 mirusiojo/ 100000 gyventojų 

(2009 m.) iki 32,89 atv. (2018 m.) (7.1.10.lentelė).  

 

7.1.10 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų 2010 – 2019 m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 27,03 25,82 31,21 38,91 26,08 27,44 33,3 26,67 21,61 26,56 

Lietuva 28,04 27,37 27,32 31,85 24,56 28,65 27,57 26,32 27,65 25,13 

 

2010 – 2019 m., Lietuvoje ir Vilniaus r. savivaldybėje standartizuotas mirtingumas nuo 

virškinimo sistemos ligų tenkantis 100 000 gyventojų netolygiai maţėjo (7.1.11 lentelė). 

 

7.1.11 lentelė. Standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų 2010 – 2019 m. 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vilniaus r. 62,49 69,35 59,51 57,13 67,83 52,75 45,81 51,48 44,99 43,4 

Lietuva 57,04 52,81 52,65 55,9 51,29 51,62 53,31 47,43 45,63 45,42 

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami 

savivaldybės ar apskrities duomenys). 

 

Gyventojų sergamumas – vienas iš svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Sergamumas 

– tai naujai per metus išaiškintų ligos atvejų skaičius. Pagrindinį poveikį sergamumui turi didesnė 

vyresnio amţiaus gyventojų dalis ir iš dalies blogesnis pirminės sveikatos prieţiūros prieinamumas. 

Vertinant sergamumo rodiklius būtina atsiţvelgti į esamą populiacijos amţiaus struktūrą, kadangi 

pateikiami paprasti rodikliai. Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys iš Higienos instituto 

Lietuvos sveikatos rodiklių sistemos duomenys (2021 m. kovo mėn.). 

Būtina paţymėti, kad kraujotakos sistemos ligų atsiradimą daugiausiai lemia rizikos 

veiksniai, susiję su ţmogaus elgsena (nesveika mityba ir gyvensena): padidėjęs arterinis 
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kraujospūdis (hipertenzija), padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkymas, piktnaudţiavimas 

alkoholiu, antsvoris, fizinės veiklos stoka. Oro tarša cheminėmis medţiagomis turi įtakos 

kvėpavimo sistemos ligų išsivystymui. 

Vilniaus r. savivaldybėje ir šalyje didţiausias sergamumas buvo kvėpavimo sistemos ir 

virškinimo sistemos ligomis (7.2.1 ir 7.2.2 lentelėje). 

 

7.2.1 lentelė. Vilniaus r. sav. sergamumo pagal prieţastis atvejų skaičius 100 000 gyv. 2010–2019 

m. 

Metai 

Sergamumas 

piktybiniais navikais 

(C00-C97)* 

Sergamumas 

kraujotakos sistemos 

ligomis (I00-I99) 

Sergamumas 

kvėpavimo sistemos 

ligomis (J00-J99) 

Sergamumas 

virškinimo sistemos 

ligomis (K09-K93) 

2010 462,22 3532,51 19220,7 4710,02 

2011 499,57 3574,51 21659,7 5099,42 

2012 475,13 3732,86 18122 4937,99 

2013 484,04 4860,42 22858,4 6259,93 

2014 543,4 4687,1 19106,1 6662,44 

2015 567,06 4611,94 20992,7 6476,63 

2016 - 4634,01 21826,9 6657,64 

2017 - 4601,2 21761,4 6295,61 

2018 - 4401,35 20330,1 6299,51 

2019 - 4838,82 19775,2 6553,81 

*-paskutiniai pateikti Vėţio registro duomenys 

 

7.2.2 lentelė. Lietuvos Respublikos sergamumo pagal prieţastis atvejų skaičius 100 000 gyv. 2010–

2019 m. 

Metai 

Sergamumas 

piktybiniais navikais 

(C00-C97)* 

Sergamumas 

kraujotakos sistemos 

ligomis (I00-I99)  

Sergamumas 

kvėpavimo sistemos 

ligomis (J00-J99)  

Sergamumas 

virškinimo sistemos 

ligomis (K09-K93)  

2010 575,02 3596,93 22274,4 5589,61 

2011 589,87 3694,54 25892,4 5909,02 

2012 593,62 3851,63 22517,4 5866,44 

2013 634,38 5257,99 28230,7 6837,37 

2014 643,03 6228,24 24079,3 7668,51 

2015 639,71 6351,69 25379,7 7961,9 

2016 
 

6937,51 26484,2 8532,37 

2017 
 

8052,5 27418,2 8303,84 

2018 
 

8046,35 28744,3 9023,24 

2019 
 

8732,82 26582,4 9356,13 

*-paskutiniai pateikti Vėţio registro duomenys 

 

7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė. 

Įvertinus aplinkos taršos duomenis, gyventojų rizikos grupių nenustatyta.  
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Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe turėtų būti laikomasi darbų saugos taisyklių, 

tinkamai instruktuoti darbuotojai. Poveikis darbuotojams nustatomas profesinės rizikos vertinimo 

apimtyje.  

7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.). 

Vilniaus r. savivaldybės, kurioje bus vykdoma PŪV, demografinių ir sergamumo rodiklių 

palyginamoji analizė pateikta PVSV ataskaitos 7.1 ir 7.2 punktuose, kur, atitinkamai, aktualūs 

sveikatos rodikliai palyginami su Lietuvos Respublikos gyventojų demografiniais ir sergamumo 

rodikliais. 

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

PŪV poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas, kadangi triukšmo bei maksimali 

aplinkos oro tarša cheminėmis medţiagomis ir kvapais neviršija ribinių verčių, taikomų 

gyvenamajai aplinkai. 

8. Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas 

8.1. Šis skyrius rengiamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.  

Sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ) bei jų dydţiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų ţemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 – 4 prieduose, 

nurodytais atvejais. 

Vadovaujantis Įstatymo 2 priedo 40.1 p., betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių 

gamyba, kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 5 000 m
3
 per metus, SAZ dydis – 100 m; 

52 p. juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų lauţo perdirbimas (atgavimas), SAZ dydis – 100 

m. 

Nagrinėjamu atveju, atsiţvelgiant į 5 skyriuje pateiktą vertinimą siūloma PŪV SAZ 

nustatyti su įmonės sklypo ribomis. 

 

8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje pateikia: 

8.2.1. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planą. 

8.2.2. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su paţymėtomis teršalų 

sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais. 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos prieţiūros įstatymo 24 straipsnio „Sanitarinės 

apsaugos zonos― 3 dalis nurodo, kad ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos SAZ, 

sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų ţemės naudojimo sąlygų įstatyme arba šis 

dydis nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose, atlikus poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą. 

Įstatymo 51 straipsnyje, 3 dalyje nurodoma, kad nustatant SAZ, ūkinės veiklos išmetamų 

(išleidţiamų, paskleidţiamų) aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių 

sukeliama ţmogaus sveikatai kenksminga aplinkos tarša uţ SAZ ribų neturi viršyti ribinių 

uţterštumo (ar kitokių) verčių, nustatytų gyvenamosios paskirties pastatų (namų), viešbučių, 
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mokslo, poilsio, gydymo paskirties pastatų, su apgyvendinimu susijusių specialiosios paskirties 

pastatų, rekreacijai skirtų objektų aplinkai. SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. 

PŪV SAZ ribų dydis bus nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procedūrą, vadovaujantis Įstatymo 51 straipsnio, 5 dalimi, kurioje nurodoma, kad planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo procesų metu įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės 

sveikatai, Įstatyme nurodytas ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas SAZ 

dydis gali būti sumaţintas arba padidintas laikantis šio straipsnio 3 dalyje nustatytų principų. 

Siūlomų SAZ ribų planas pateikiamas 11.1 pav. 

8.3. Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos 

ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindţiantys 

duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidţiamos fizikinės ir cheminės taršos 

bei taršos kvapais duomenimis. 

PŪV SAZ ribas pagrindţiantys duomenys gauti skaičiavimų būdu, nes remiantis faktiniais 

PŪV skleidţiamos fizikinės ir cheminės taršos duomenimis SAZ nustatymas būtų netikslus ir 

atspindėtų momentinę veiklos taršos zoną. Oro taršos cheminėmis medţiagomis ir kvapais 

modeliavimas pagrįstas emisijų faktoriais, o triukšmo – triukšmo matavimų gamybinėse patalpose 

duomenimis.  

9. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas: 

9.1. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir 

jų pasirinkimo pagrindimas. 

PVSV atliktas vadovaujantis Metodiniais nurodymais. 

Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos 

statistikos departamento, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro pateiktais statistiniais 

duomenimis. Remiantis jais buvo atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė. Poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo pagrindinis uţdavinys yra surinkti įvairiapusę reikalingą vertinimui informaciją, 

t. y. su PŪV susijusius epidemiologinius ir statistinius duomenis. 

Poveikis sveikatai nagrinėjamas pagrindinei visuomenės grupei, gyventojams, 

gyvenantiems ūkinės veiklos poveikio zonoje. 

PVSV proceso metu taikyti metodai: 

 Informacijos surinkimas ir duomenų apdorojimas (pateikė PŪV organizatorius); 

 Taršos ir rizikos analizė;  

 Duomenų statistinis apdorojimas; 

 Tyrimo metu gautų aplinkos taršos ir kitų verčių analizė ir palyginimas su leistinais 

lygiais. 

PŪV triukšmo sklaida atlikta CadnaA 2018 MR1 programine įranga, kuri įtraukta į LR 

aplinkos ministerijos rekomenduojamų programinių paketų, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Programoje triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis ES galiojančiomis metodikomis, šiuo atveju 

pramonės triukšmo skaičiavimas atliekamas pagal ISO 9613, autotransporto – NMPBRoutes-96, 

geleţinkelių – SRM II reikalavimus.  
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Cheminių medţiagų (teršalų) ir kvapų sklaidos modeliavimas atliktas programine įranga 

ADMS (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didţioji Britanija). ADMS 

modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą 

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo― 2008 m. 

gruodţio 9 d. Nr. AV-200).  

ADMS yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo sistema. Tai naujos 

kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio sluoksnio savybės yra aprašomos dviem 

parametrais – ribinio sluoksnio gyliu ir Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis 

meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema 

gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo 

įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių 

išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės reljefą, 

geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medţiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. 

PVSV taikytų modeliavimo ir vertinimo metodų paskirtis ir tikslas yra šie: 

 Nustatyti esamą visuomenės sveikatos būklę PŪV regione; 

 Nustatyti prognozuojamą aplinkos taršą dėl PŪV; 

 Nustatyti ar prognozuojami aplinkos taršos lygiai neviršija ribinių verčių 

gyvenamojoje aplinkoje; 

 Nustatyti planuojamos veiklos SAZ. 

Išvardinti vertinimo metodai yra tinkami nustatant PŪV SAZ. 

 

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. 

PVSV ataskaita parengta pasirenkant objektyvius ir patikimus vertinimo metodus. Oro 

taršos cheminėmis medţiagomis vertinimas atliktas vadovaujantis metodika nurodyta į atmosferą 

išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-36 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. 

gruodţio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų 

sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 

privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos― pakeitimo―.  

Aplinkos oro taršos cheminių medţiagų (teršalų) ir kvapų sklaidos modeliavimas atliktas 

programine įranga ADMS 5.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didţioji 

Britanija). 

PŪV triukšmo sklaida atlikta CadnaA 2018 MR1 programine įranga. Programoje triukšmo 

sklaida skaičiuojama remiantis ES galiojančiomis metodikomis, šiuo atveju pramonės triukšmo 

skaičiavimas atliekamas pagal ISO 9613, autotransporto – NMPBRoutes-96, geleţinkelių – SRM II 

reikalavimus. 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos vizualizavimui naudota geografinių informacinių 

sistemų (GIS) programinė įranga ArcGIS. 

 

10. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados. 

Atlikus prognozuojamų sveikatos rizikos veiksnių analizę (5 skyrius), nustatyta, kad 

neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas, PŪV keliama tarša neviršija teisės aktuose 

nustatytų reglamentuojamų dydţių.  
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11. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos. 

Pagal atliktą prognozuojamų sveikatos rizikos veiksnių (triukšmo, aplinkos oro taršos cheminėmis 

medţiagomis ir kvapais) analizę, siūlomos AB „Eurovia Lietuva― PŪV SAZ ribos sutampa su 

sklypo (Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r.) ribomis (11.1 pav.). SAZ ribų dydis – 5,9024 ha. 

 

 
11.1 pav. Siūlomos SAZ ribos. 

 

 

12. Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, 

emisijų kontrolės ir pan. 
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Papildomos specialios neigiamą poveikį maţinančios priemonės nenumatomos, nes 

triukšmo ir maksimali aplinkos oro tarša cheminėmis medţiagomis ir kvapais neviršija ribinių 

verčių, taikomų gyvenamajai aplinkai. 
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ministro 2001 m. gruodţio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro uţterštumo normų 

nustatymo―. 

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
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14. Priedai. 
 

Nr.  Priedo pavadinimas  Lapų 

skaičius 

priede  

I.  Aplinkos apsaugos agentūros rašto, kopija 8 

II.  Juridinio asmens licencijos, leidţiančios verstis poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimu, kopija 

1 

III.  Ţemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

išrašo kopijos ir Atliekų laikymo zonų schema  

5 

IV.  Aplinkos oro taršos modeliavimo ataskaita ir teršalų sklaidos 

ţemėlapiai 

35 

V.  Kvapo sklaidos modeliavimo ataskaita ir sklaidos ţemėlapis 16 

VI.  Triukšmo sklaidos vertinimo ataskaita ir sklaidos ţemėlapiai 22 
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