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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. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V 

– 474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (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). 

F. Užkuraitienės IĮ planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – metalo laužo ir kitų atliekų 

surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimo, Vilniaus g. 80E, Joniškyje, 0,4786 ha ploto 

žemės sklype.  

F. Užkuraitienės IĮ PŪV buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Aplinkos 

apsaugos agentūra 2020 m. lapkričio 19 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (30.4)-A4E-10588, kad F. 

Užkuraitienės IĮ metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimui, 

adresu Vilniaus g. 80 E, Joniškyje, poveikio aplikai vertinimas neprivalomas (1 priedas). 
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1. Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą): 

 

Juridinio asmens pavadinimas F. Užkuraitienės IĮ 

Direktorius Romualdas Užkuraitis 

Adresas Knygnešių g. 4, Satkūnų k., Satkūnų sen., 

Joniškio r. sav. 

Telefonas, faksas 8 686 39498 

El. paštas uzkuraitienes.imone@gmail.com 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė Romualdas Užkuraitis 

2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitos rengėją: 
 

Juridinio asmens pavadinimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija  

Direktoriaus pavaduotoja, 

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 

Rosita Marija Balčienė 

Adresas Žolyno 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 Žalienė  

Marius Urbonas 

 

Juridinio asmens licencijos, leidžiančios verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, 

kopija pridedama II priede. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos analizė: 

3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas. 

 

Pagal EVRK 2 red. klasifikatorių F. Užkuraitienės IĮ PŪV priskiriami šie kodai: 38.11 

Nepavojingų atliekų surinkimas, 38.12 Pavojingų atliekų surinkimas, 38.32 Išrūšiuotų medžiagų 

atgavimas, 46.77 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba. 

 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos 

paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) 

paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis 

per metus, pavojingumas, rizika). 

 

Esami šiuo metu projektiniai įrenginio pajėgumai:  

• Juodųjų metalo laužo atliekos (įskaitant nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 6593,0 

t/m; 

• Spalvotųjų metalų laužo atliekos – 455,0 t/m;  

• Švino akumuliatorių atliekos – 4,0 t/m  

mailto:nvspl@nvspl.lt
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Iš viso: 7052,0 t/m. 

 

Planuojami metiniai surenkamų atliekų kiekiai po veiklos išplėtimo:  

• Juodųjų metalo laužo atliekos (įskaitant nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 10 000,0 

t/m;  

• Spalvotųjų metalų laužo atliekos – 1 000,0 t/m;  

• Akumuliatorių atliekos – 50,0 t/m 

Iš viso: 11 050,0 t/m. 

 

Esami leistini didžiausi vienu metu laikomų atliekų kiekiai:  

• Juodųjų metalo laužo atliekos (įskaitant nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 300 t; 

• Spalvotųjų metalų laužo atliekos – 10,0 t; 

• Švino akumuliatorių atliekos - 0,4 t/m. 

Iš viso: 310,4 t. 

 

Planuojami leistini didžiausi vienu metu laikomų atliekų kiekiai po veiklos išplėtimo:  

• Juodųjų metalo laužo atliekos (įskaitant nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 700 t; 

• Spalvotųjų metalų laužo atliekos – 100,0 t; 

• Akumuliatorių atliekos - 10,0 t;  

• Po atliekų apdorojimo susidarančios atliekos (19 12 12)– 4,0 t;  

• Netinkamos naudojimui padangos (16 01 03) – 3,0 t;  

• Pašluostės ir absorbentai užteršti pavojingosiomis medžiagomis ( 15 02 02*) – 0,1 t. 

Iš viso: 817,1 t. 

 

Darbo režimas: darbo laikas: 1 pamaina, darbo dienomis, darbo laikas 8:00- 17:00 val. 

Darbuotojų skaičius: 12-15. 

 

Pavojingosios ir nepavojingosios atliekos įmonės veikloje naudojamos nebus. 

Planuojamų naudoti pavojingų medžiagų ir mišinių sąrašas pateikiamas žemiau, 3.2.1 

lentelėje. 

 

3.2.1 lentelė. Naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai. 
Eil.  

Nr.  

Naudojamos 

pavojingosios 

medžiagos ir mišiniai  

Naudojamas 

kiekis, t/m  

Laikomas 

vienu metu 

kiekis, t  

Pavojingumo 

klasė  

Kategorija  Ženklinimas  

1.  Dyzelinas  25,0  -  Degieji skysčiai  3 pavojingumo 

kategorija  

 

2.  Deguonis  

( dujos)  

20,16  2,52  Oksiduojančios 

dujos (2 klasė)  

Slėgio 

veikiamos 

dujos (2 klasė)  

3 pavojingumo 

kategorija  

 

3.  Propano-butano dujos  2,0  0,25  Ypač degios 

dujos (2 klasė)  

Slėgio 

veikiamos 

dujos (2 klasė)  

1 pavojingumo 

kategorija  
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4.  Absorbentas  0,3  0,05  - -  

 

Esamas šiuo metu atliekų sąrašas ir atliekų tvarkymo būdai nurodyti 3.2.2 lentelėje.  

 

3.2.2 lentelė. Esamas atliekų sąrašas ir atliekų tvarkymo būdai. 

Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas Didžiausias vienu 

metu leidžiamas 

laikyti atliekų, kiekis, 

t 

Metinis 

atliekų 

kiekis, t/m 

Atliekų 

tvarkymo 

veiklos 

1 2 3 4 5 
02 01 10  Metalų atliekos  

300  6593  S1, S2, R13  

12 01 01  Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos  
15 01 04  Metalinės pakuotės  
16 01 06  Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei kitų 

pavojingųjų sudedamųjų dalių  
16 01 16  Suskystintų dujų balionai  
16 01 17  Juodieji metalai  
17 04 05  Geležis ir plienas  
17 04 07  Metalų mišiniai  
19 10 01  Geležies ir plieno atliekos  
19 12 02  Juodieji metalai  
20 01 40  Metalai  
16 02 14  Nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09–16 02 13  
02 01 10  Metalų atliekos  
12 01 01  Juodųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos  
15 01 04  Metalinės pakuotės  
16 01 06  Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei kitų 

pavojingųjų sudedamųjų dalių  
16 01 16  Suskystintų dujų balionai  
16 01 17  Juodieji metalai  
17 04 05  Geležis ir plienas  
17 04 07  Metalų mišiniai  
19 10 01  Geležies ir plieno atliekos  
19 12 02  Juodieji metalai  
20 01 40  Metalai  

16 02 14  Nebenaudojama įranga, 

nenurodyta 16 02 09–16 02 13  

16 02 16  Sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15  

20 01 36  Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, nenurodyta 20 

01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 

pozicijose  

16 01 18  Spalvotieji metalai  10 455 S1, S2, R13 
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04 01  Varis, bronza, žalvaris  

17 04 02  Aliuminis  

17 04 03  Švinas  

17 04 04  Cinkas  

17 04 06  Alavas  

17 04 11  Kabeliai, nenurodyti 17 04 10  

19 12 03  Spalvotieji metalai  

16 06 01*  Švino akumuliatoriai  0,4 4 S1, S2, R13 

 

Planuojamas surinkti atliekų sąrašas po veiklos išplėtimo ir atliekų tvarkymo būdai nurodyti 3.2.3 

lentelėje.  

 

3.2.3 lentelė. Planuojamas surinkti atliekų sąrašas ir atliekų tvarkymo būdai. Po atliekų apdorojimo 

susidarančios atliekos. 

Atliekos 

kodas  

Atliekos pavadinimas  Didžiausias vienu 

metu leidžiamas 

laikyti atliekų, kiekis, 

t  

Metinis 

atliekų 

kiekis, t/m  

Atliekų 

tvarkymo 

veiklos  

1 2 3 4 5 

Surenkamos/superkamos atliekos 

02 01 10  Metalų atliekos  

700 10 000 

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6, 

S7,R12, 

R13, D15 

12 01 01  Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo 

atliekos  

15 01 04  Metalinės pakuotės (juodųjų metalų)  

16 01 06  Eksploatuoti netinkamos transporto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių  

16 01 16  Suskystintų dujų balionai  

16 01 17  Juodieji metalai  

17 04 05  Geležis ir plienas  

17 04 07  Metalų mišiniai  

19 10 01  Geležies ir plieno atliekos  

19 12 02  Juodieji metalai  

20 01 40  Metalai (juodieji)  

16 02 14  Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 

02 09–16 02 13  

16 02 16  Sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 

16 02 15  

20 01 36  Nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 

20 01 35 pozicijose  

15 01 04  Metalinės pakuotės (spalvotųjų metalų)  

100 1000 

S1, S2, 

S3, S4, 

S5, S6, 

S7,R12, 

R13, D15 
 

16 01 18  Spalvotieji metalai  

17 04 01  Varis, bronza, žalvaris  

17 04 02  Aliuminis  

17 04 03  Švinas  

17 04 04  Cinkas  

17 04 06  Alavas  

17 04 11  Kabeliai, nenurodyti 17 04 10  

19 12 03  Spalvotieji metalai  

20 01 40  Metalai (spalvotieji)  
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16 06 01*  Švino akumuliatoriai  9,0 

50 

S1, S2,S3, 

S4, S6, S7 

R12, R13 
 

16 06 02*  Nikelio-kadmio akumuliatoriai  0,25 

16 06 03*  Baterijos, kuriose yra gyvsidabrio  0,25 

16 06 04*  Šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 

16 06 03)  

0,25 

16 06 05*  Kitos baterijos ir akumuliatoriai  0,25 

Po atliekų apdorojimo susidarančios atliekos 

19 12 12  Kitos mechaninio atliekų (įskaitant 

medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, 

nenurodytos 19 12 11  

4,0 50 S2, R13, 

D15 

16 01 03  Naudoti nebetinkamos padangos  3,0 12 S2, R13 

15 02 02*  Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), 

pašluostės, apsauginiai drabužiai, 

užteršti pavojingosiomis medžiagomis  

0,1 2 S2, R13, 

D15 

 

Tvarkant ir rūšiuojant nepavojingas juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas, įskaitant metalinę 

pakuotę, nepavojingas ENTP, nepavojingas EEĮ atliekas, planuojamas atliekų 16 01 03, 19 12 12 

susidarymas. Po atliekų apdorojimo susidariusios atliekos planuojamos laikyti zonoje Nr.4 (žr. 3.3.4 

pav.) iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams pagal rašytines sutartis. Papildomai susidarys pašluostės, 

apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis (15 02 02*), kurie bus laikomi po 

stogine kartu su kitomis pavojingomis akumuliatorių atliekomis. Rūšiuojant pavojingų ir nepavojingų 

akumuliatorių atliekas 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05 atliekų susidarymas 

neplanuojamas. Pjaustant metalo laužą, rūšiuojant susidarys po atliekų apdorojimo atliekos 19 12 02 

ir 19 12 03, kurios papildys surenkamų/superkamų atliekų srautą ir bus laikomos kartu su kitomis 

metalo laužo atliekomis. 

PŪV metu įrenginių ir transporto priemonių veikimui bus naudojamas dyzelinis kuras. Per 

metus planuojama sunaudoti apie 25,0 tonų dyzelinio kuro. Dyzelinas veiklavietėje nelaikomas. 

Dyzelinu pasipildoma degalinėse. Elektros energija bus naudojama teritorijos apšvietimui, 

administracinių patalpų apšildymui elektra. Per metus planuojama sunaudoti iki 3 000 kWh. 

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

įrenginių išdėstymo planas. 

 

F. Užkuraitienės IĮ PŪV – metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo 

veiklos išplėtimas adresu Vilniaus g.80 E, Joniškis, Joniškio r. sav.  

 

Juodųjų metalo laužo atliekų tvarkymas (įskaitant metalinę pakuotę, nepavojingas ENTP ir 

nepavojingas EEĮ)  

Juodųjų metalų laužo atliekos yra surenkamos iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų organizacijų 

įmonės arba atliekų turėtojų transportu ir atvežamos į bendrovės eksploatuojamą atliekų tvarkymo 

veiklavietę. Atliekos yra vežamos dengtose transporto priemonėse taip užtikrinant, kad vežamos 

atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Juodųjų metalų atliekų tvarkymo technologinio 

proceso schema pateikiama žemiau: 
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3.3.1 pav. Juodųjų metalų atliekų tvarkymo technologinio proceso schema. 

 

Atliekų priėmimas:  

Įmonė metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelė juodųjų 

metalų atliekas priims vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 30 

d. Įsakymu Nr. 368 patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais, Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2002 vasario 28 d. įsakymu Nr. 77 patvirtintu Draudžiamųjų supirkti 

netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašu. Pristačius metalo atliekas yra atliekama vizuali priimamų 

atliekų kontrolė, kurios metu yra tikrinama, ar priimamoje atliekų siuntoje nėra draudžiamų supirkti 

ar pavojingų atliekų. Bendrovė atlieka metalo laužo radiacinę kontrolę nešiojamu kombinuotu 

jonizuojančios spinduliuotės matuokliu. Atliekų priėmimo metu nustačius, kad priimamoje atliekų 

siuntoje yra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti, jos nepriimamos ir grąžinamos atliekų 

siuntėjui. Jeigu atliekų priėmimo metu yra nustatoma, kad atliekas bendrovė turi teisę tvarkyti, tuomet 

atliekos yra priimamos, pasveriamos svarstyklėmis, priimamų atliekų svoris registruojamas atliekų 

tvarkymo apskaitoje per GPAIS sistemą.  

 

Atliekų paruošimas naudoti:  

Priklausomai nuo atliekų sudėties ir užterštumo kitomis atliekomis, jos gali būti tvarkomos 

S5 ar R12 būdais. Gautas švarus, be kitų sudedamųjų dalių metalas, tvarkomas R12 būdu: rūšiuojamas 

pagal metalo kokybę, pjaustomas arba kitaip smulkinamas į norimo dydžio gabaritus. Esant poreikiui 

(vidutiniškai 2 dienas per metus) gali būti samdomas presas-žirklės juodųjų metalų tūriui sumažinti. 

Apdorojus metalą gaunamos po apdorojimo juodųjų metalų atliekos kodu 19 12 02. Jeigu juodųjų 

metalų laužas turi kitų sudedamųjų dalių, tuomet metalo laužo atliekos tvarkomos S5 kodu. Tuomet 

juodųjų metalų atliekos bus ardomos, rūšiuojamos, smulkinamos, stambių gabaritų metalo laužas bus 

pjaustomas dujine pjaustymo įranga ir sandėliuojamas iki išvežimo. Esant poreikiui gali būti 
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išnuomojamas metalo laužo presas, kuris supresuos metalo laužo atliekas ir sumažins laikomo metalo 

laužo tūrį, leis taupiau išnaudoti metalo laužo aikštelės teritoriją.  

Nepavojingos EEĮ atliekos ir EEĮ dalys (varikliukai, transformatoriai ir pan.) planuojamos surinkti 

be pavojingų sudedamųjų dalių. Planuojama surinkti EEĮ ir jų dalių atliekas, kurios tinkamos surinkti 

kaip metalo laužo atliekos. Nepavojingos EEĮ atliekos ardyti neplanuojamos. Nepavojingos EEĮ ir jų 

dalių atliekos sukaupus didesnį kiekį rūšiuojamos pagal metalo rūšį, pjaustomos (jei reikia) į 

mažesnius gabaritus ir perduodamos tolimesniam sutvarkymui kitiems atliekų tvarkytojams kaip 

metalo laužas. Po EEĮ atliekų ar jų dalių rūšiavimo, pjaustymo gali susidaryti atliekos po apdorojimo: 

juodieji metalai (19 12 02), spalvotieji metalai (19 12 03) ir kitos mechaninio apdorojimo atliekos 

(19 12 12). Jeigu EEĮ atliekos nepjaustomos, nerūšiuojamos ar kitaip neapdorojamos, tuomet jos 

perduodamos tais pačiais EEĮ ir jų dalių atliekų kodais (16 02 14, 16 02 16, 20 01 36).  

Nepavojingos ENTP atliekos (16 01 06), kuriose nėra pavojingų sudedamųjų dalių ir turi tik 

metalines kėbulo dalis, priimamos, ir laikymo patogumui ir toliau laikomos sudėtos į rietuvę viena 

ant kitos. Nepavojingos ENTP atliekos gali būti pjaustomos kaip metalo laužas į mažesnių gabaritų 

matmenis. Rūšiavimo metu susidarys po apdorojimo juodieji metalai (19 12 02), kitos mechaninio 

apdorojimo atliekos (19 12 12).  

Jeigu nepavojingos ENTP (16 01 06) turi kitų nepašalintų sudedamųjų dalių ( plastiko, stiklo, 

tekstilės ir kt.), tuomet gali būti nuimamos padangos su ratlankiais ir tokia ENTP be tolimesnio 

ardymo sandėliuojama aikštelėje sudėtos į rietuvę viena ant kitos, vėliau perduodama tolimesniam 

sutvarkymui kitiems atliekų tvarkytojams su nepašalintomis plastiko, stiklo, tekstilės ir kt. dalimis 

tokioms įmonėms, kurios turi smulkinimo ir pašalinių medžiagų atskyrimo įrenginius (pvz.: UAB 

„Kuusamet“). Nepavojingos ENTP atliekos neplanuojamos ardyti iki atskirų sudedamųjų dalių, todėl 

plastiko, stiklo, tekstilės, ar kitų atliekų susidarymas neplanuojamas. Gali susidaryti netinkamos 

naudojimui padangos (16 01 03) po padangų nuėmimo nuo ENTP.  

Atliekų laikymas:  

Juodojo metalo laužo, nepavojingų ENTP atliekos, nepavojingos EEĮ atliekos bus laikomos 

atviroje metalo laužo atliekų aikštelėje, įrengtoje skysčiams nelaidžia kieta danga (betono ir asfalto 

danga), vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 30 d. Įsakymu Nr. 

368 patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse atliekų laikymui nustatytais reikalavimais. Paviršinės 

(lietaus) nuotekos surenkamos nuo atliekų laikymo 2500 m2 aikštelės ploto ir išvalomos paviršinių 

nuotekų valymo įrenginiuose, vėliau išleidžiamos į Purvės upelį. Stambių gabaritų metalo laužas bus 

pjaustomas dujine pjaustymo įranga ir sandėliuojamas iki išvežimo. Esant poreikiui gali būti 

išnuomojamas metalo laužo presas-žirklės, kuris supresuos metalo laužo atliekas ir sumažins laikomo 

metalo laužo tūrį, leis taupiau išnaudoti metalo laužo aikštelės teritoriją. Reikalavimų laikomo metalo 

laužo krūvos aukščiui nėra, todėl krūvos aukštis galis siekti 3-10 m, planuojama laikyti iki 700 t 

juodųjų metalų laužo atliekų. Nepavojingos ENTP atliekos priimamos, laikymo patogumui 

nuimamos nuo ENTP padangos ( jei tokios yra) ir toliau nepavojingos ENTP laikomos sudėtos į 

rietuvę viena ant kitos. Nepavojingos ENTP atliekos planuojamos sukaupus didesnį kiekį perduoti 

tolimesniam apdorojimui. Juodojo metalo laužo atliekų laikymui (kartu su nepavojingomis ENTP 

atliekomis) skiriamas 1200 m2 aikštelės plotas (atliekų laikymo zona Nr.2 nurodyta 3.3.4 pav.). 

Planuojama vienu metu laikyti iki 700 t juodojo metalo laužo atliekų. Jei metalo laužas 

sandėliuojamas krūvose iki 6 m. aukščio, sandėliavimui skirtas tūris sudarys 7200 m3. Juodojo metalo 

laužo lyginamasis svoris 1,5 t/m3, todėl maksimaliai gali būti sandėliuojama 10 800 t juodojo metalo 
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laužo atliekų. Vietos juodųjų metalų laužo atliekų sandėliavimui pilnai pakanka. Metalo laužo atliekų 

aikštelės atliekų zonavimo schema pateikiama 3.3.4 pav.  

Atliekų perdavimas atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms:  

Sukaupus didesnį kiekį metalų laužo, nepavojingų ENTP ir nepavojingų EEĮ atliekų, jos 

perduodamos pagal rašytines sutartis tolimesniam sutvarkymui atliekų tvarkymo teisę turinčioms 

įmonėms LR teritorijoje, įregistruotoms Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre, arba 

išvežamos/eksportuojamos į kitas šalis perdirbimui.  

Spalvotųjų metalo laužo atliekų tvarkymas (įskaitant spalvotą metalinę pakuotę, kabelių ir 

laidų atliekas)  

Spalvotųjų metalo atliekos yra surenkamos iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų organizacijų 

įmonės arba atliekų turėtojų transportu ir atvežamos į eksploatuojamą atliekų tvarkymo veiklavietę. 

Atliekos yra vežamos dengtose transporto priemonėse taip užtikrinant, kad vežamos atliekos ir jų 

dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Spalvotųjų metalų atliekų tvarkymo technologinio proceso 

schema pateikiama žemiau: 

 

3.3.2 pav. Spalvotųjų metalų atliekų tvarkymo technologinio proceso schema. 

 

Atliekų priėmimas  

Įmonės atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelė spalvotųjų metalų atliekas priims 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 30 d. Įsakymu Nr. 368 

patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2002 vasario 28 d. įsakymu Nr. 77 patvirtintu Draudžiamųjų supirkti netauriųjų metalų laužo 

ir atliekų sąrašu.  

Pristačius spalvotųjų metalo atliekas yra atliekama priimamų atliekų kontrolė, kurios metu 

yra tikrinama, ar priimamoje atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti, o taip 

pat siekiant užtikrinti, kad nebūtų priimamos radiaciją skleidžiančios, sprogios, degios ar pavojingos 

metalų atliekos. Bendrovė atlieka gauto metalo laužo radiacinę kontrolę nešiojamu kombinuotu 

jonizuojančios spinduliuotės matuokliu. Atliekų priėmimo metu nustačius, kad priimamoje atliekų 
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siuntoje yra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti, jos nepriimamos. Jeigu atliekų priėmimo 

metu yra nustatoma, kad atliekas bendrovė turi teisę tvarkyti, tuomet atliekos yra priimamos, 

pasveriamos metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis.  

Atliekų paruošimas naudoti:  

Spalvotieji metalai pjaustomi dujine įranga, rūšiuojami, suspaudžiami, smulkinami. 

Išrūšiavus spalvotąjį metalą gaunamos po apdorojimo spalvotųjų metalų atliekos kodu 19 12 03. Jeigu 

spalvotųjų metalų laužas turi kitų sudedamųjų dalių, tuomet metalo laužo atliekos tvarkomos S5 kodu. 

Tuomet spalvotųjų metalų atliekos bus rūšiuojamos, atskiriamos kitos sudedamosios dalys, gaunamos 

išrūšiuotos spalvotųjų metalų atliekos (19 12 03) ir po mechaninio apdorojimo atliekos (19 12 12). 

Esant poreikiui gali būti išnuomojamas metalo laužo presas-žirklės, kuris supresuos metalo laužo 

atliekas ir sumažins laikomo metalo laužo tūrį.  

Atliekų laikymas:  

Spalvotojo metalo laužo atliekų dalis ( varis, žalvaris) bus laikomos uždarame kilnojamame 

pastate (plotas – 8 m2) su grindimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

gegužės 30 d. įsakymu Nr. 368 patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse atliekų laikymui nustatytais 

reikalavimais. Kita dalis spalvotojo metalo laužo bus laikomas atviros aikštelės dalyje tvarkingose 

krūvose, konteineriuose, talpose ar kitose laisvai pasirinktose pakuotėse. Spalvotasis metalas 

laikomas pastate (krūvose, konteineriuose, dar kitoje laisvai pasirinktoje pakuotėje). Laikymo zonose 

Nr.1 (žr. 3.3.4 pav. ) metalų laužas rūšiuojamas pagal metalų laužo rūšį bei kokybę. Vienu metu 

planuojama laikyti 100 t spalvotojo metalo laužo atliekų, kurio laikymui skirtas 8 m2 pastate ir 294 

m2 plotas atviroje atliekų laikymo aikštelėje su kieta danga. Bendras plotas skirtas spalvotojo metalo 

laužo atliekų laikymui sudaro 302 m2. Sandėlio, kurio plotas 8 m2, patalpų aukštis 2,2 m. Laikant 

atliekas iki 2 m aukščio sudėtas į krūvas, į didmaišius ar kitą pakuotę,- vietos atliekų sandėliavimui 

skiriama 16 m3. Aikštelės dalies, kurios plotas 294 m2, krūvų vidutinis aukštis iki 3,0 m. Laikant 

atliekas iki 3 m aukštyje sudėtas į krūvas, į didmaišius ar kitą pakuotę,- vietos atliekų sandėliavimui 

skiriama 882 m3. Sandėliuojant spalvotųjų metalų laužo atliekas bendras tūris sudarys 898 m3, kai 1 

m3 spalvotojo metalo laužo vidutinis lyginamasis svoris 1,5 t/m3, šiame plote galima sandėliuoti iki 

1347,0 t spalvotojo metalo laužo atliekų. Vienu metu planuojama laikyti iki 100 t spalvotųjų metalų 

laužo atliekų, todėl vietos laikymui pilnai pakanka. 

Visos metalų laužo ir atliekų tvarkymo operacijos registruojamos atliekų tvarkymo 

apskaitoje per GPAIS sistemą.  

Atliekų perdavimas atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms:  

Sukaupus didesnį kiekį spalvotųjų metalo laužo atliekų perduodamos pagal rašytines sutartis 

tolimesniam sutvarkymui atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms LR teritorijoje, įregistruotoms 

Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre, arba išvežamos/eksportuojamos į kitas šalis perdirbimui.  

 

Akumuliatorių tvarkymas  

Akumuliatorių atliekos yra surenkamos iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų organizacijų 

įmonės arba atliekų turėtojų transportu ir atvežamos į eksploatuojamą atliekų tvarkymo veiklavietę. 

Atliekos yra vežamos dengtose transporto priemonėse taip užtikrinant, kad vežamos atliekos ir jų 

dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Priimant akumuliatorių atliekas, iš juridinių asmenų 

reikalaujama pateikti atliekų vežimo lydraštį per GPAIS sistemą, patikrinama šiame lydraštyje 

užpildyta informacija. Iš fizinių asmenų superkant akumuliatorius pateikti atliekų vežimo lydraštį 

nereikalaujama. Akumuliatorių atliekų tvarkymo technologinio proceso schema pateikiama žemiau: 
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3.3.3 pav. Akumuliatorių atliekų tvarkymo technologinio proceso schema 

 

Atliekų priėmimas:  

Įmonės metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelė akumuliatorių 

atliekas priims vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 30 d. 

Įsakymu Nr. 368 patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais ir Baterijų ir 

akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais.  

Pristačius akumuliatorių atliekas bus atliekama priimamų atliekų vizualinė kontrolė, kurios 

metu bus tikrinama, ar priimamoje atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti. 

Atliekų priėmimo metu nustačius, kad priimamoje atliekų siuntoje yra baterijų ir akumuliatorių 

atliekų, kurių bendrovė neturi teisės tvarkyti, jos nebus priimamos 

ir grąžinamos atliekų siuntėjui. Jeigu atliekų priėmimo metu yra nustatoma, kad akumuliatorių 

atliekas bendrovė turi teisę tvarkyti, tuomet atliekos yra priimamos, pasveriamos metrologiškai 

patikrintomis svarstyklėmis.  

Atliekų paruošimas naudoti:  

Priimti į atliekų tvarkymo aikštelę akumuliatoriai rūšiuojami pagal rūšį ( švino, nikelio-

kadmio, gyvsidabrio akumuliatorius, šarminius ir kitus akumuliatorius). Toks akumuliatorių 

tvarkymas ( rūšiavimas) priskiriamas atliekų paruošimui naudoti R12 būdu. Akumuliatorių 

naudojimas (ardymas į sudėtines dalis) atliekų tvarkymo aikštelėje neplanuojamas.  

Atliekų laikymas:  

Visos akumuliatorių atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Baterijų ir akumuliatorių atliekų 

tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais.  

Pavojingų akumuliatoriai bus laikomi atliekų laikymo zonoje Nr. 3 ( žr. 3.3.4 pav.), 

paženklintuose plastikiniuose uždengiamuose konteineriuose (1200x800x790), kurie atsparūs 

akumuliatoriaus viduje esantiems skysčiams. Tokio 1 konteinerio užimamas plotas sudaro 0,96 m2, o 

tūris- 0,7584 m3, viename konteineryje telpa 1,0 – 2,0 t akumuliatorių. Akumuliatorių laikymui 

numatyta 24 m2 ploto lengvų konstrukcijų stoginė su betonuota kieta grindų danga. Patalpų aukštis 

akumuliatorių laikymo vietoje siekia iki 3,0-3,5 m. Skaičiuojant, kad 1 konteineryje telpa 1,0 t 

akumuliatorių atliekų ir planuojama vienu metu laikyti iki 10,0 t tokių atliekų, akumuliatorių laikymui 

reikės 13 vnt. plastikinių konteinerių (9 vnt. švino akumuliatoriams, 1 vnt. nikelio-kadmio 
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akumuliatoriams, 1 vnt. gyvsidabrio akumuliatoriams, 1 vnt. šarminėms baterijoms ir 1 vnt. kitoms 

baterijoms ir akumuliatoriams). Uždengiami plastikiniai konteineriai gali būti sudedami 6 vnt. po 

stogine ant grindų ir tai užims 6 m2 stoginės plotą. Sudėjus 3 aukštais po 6 vnt. konteinerių tilps 18 

vnt. konteinerių. Sudėjus akumuliatorių atliekas konteineriais vienas ant kito į rietuves 3 aukštais 

(bendras rietuvės aukštis siektų 3,0 m.) po visą stoginės plotą, gali būti sutalpinama 4 kartus daugiau 

akumuliatorių atliekų negu planuojama. Vietos akumuliatorių atliekų laikymui pilnai pakanka.  

Visi akumuliatoriai - laikomi atskirai pagal rūšis ir nemaišomi su kitomis atliekomis. 

Pavojingų akumuliatorių atliekų laikymo talpos paženklintos specialios formos etiketėmis. 

Nepavojingų akumuliatorių atliekų laikymo talpos ženklinamos laisvos formos etiketėmis. Atliekų 

perdavimas atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms:  

Sukaupus akumuliatorių didesnį kiekį, jų atliekos perduodamos pagal rašytines sutartis 

tolimesniam sutvarkymui atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms LR teritorijoje, arba 

išvežamos/eksportuojamos į kitas šalis perdirbimui. 

Tvarkant ir rūšiuojant nepavojingas juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas, įskaitant metalinę 

pakuotę, nepavojingas ENTP, nepavojingas EEĮ atliekas, planuojamas atliekų 16 01 03, 19 12 12 

susidarymas. Po atliekų apdorojimo susidariusios atliekos planuojamos laikyti zonoje Nr.4 (žr. 3.3.4 

pav.) iki jų perdavimo atliekų tvarkytojams pagal rašytines sutartis. 

 

Įmonė planuoja išplėsti veiklos apimtis, tačiau sąlyginai didelės papildomos taršos ir atliekų 

susidarymo nesukurs, nes planuojama didžiąja dalimi išplėsti nepavojingųjų atliekų (juodųjų metalų 

(įskaitant nepavojingas ENTP, EEĮ atliekas), spalvotųjų metalų) surinkimą, rūšiavimą. Po atliekų 

apdorojimo susidarantys atliekų 16 01 03, 19 12 12, 15 02 26 02* kiekiai planuojami sąlyginai 

nedideli. 

Išaugę akumuliatorių atliekų planuojami surinkti/supirkti kiekiai atliekų negeneruos, nes 

planuojamos atliekos tik rūšiuoti pagal rūšį, tvarkingai sudėti ir sukaupus didesnį kiekį jas perduoti 

kitiems atliekų tvarkytojams tolimesniam sutvarkymui. Akumuliatorių atliekas ardyti ar kitaip 

apdoroti neplanuojama. Atliekų aikštelės zonavimo schema pateikiama 3.3.4 pav. 

 
3.3.4 pav. Atliekų laikymo zonavimo schema. 
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3.3.1. lentelė. Informacija apie susidarančias atliekas, jų susidarymo šaltinius, kiekius ir tvarkymo 

būdus 

Atliekos 

kodas  

Atliekos 

pavadinimas  

Atliekos susidarymo 

šaltinis  

Atliekos 

tipas  

Atliekos 

pavojingumas  

Planuojamas 

tvarkymo 

būdas  

Vienu 

metu 

laikomas 

kiekis, t  

Planuojamas 

metinis 

kiekis, t/m  

Kitos ūkinėje įmonės veikloje susidarančios atliekos  

20 03 01  Mišrios 

komunalinės 

atliekos  

Atliekos susidaro 

aikštelės priežiūros 

metu, 

administracinėje 

veikloje, darbuotojų 

buitinėse patalpose  

Kietos Nepavojinga S2 0,2 5,0 

20 03 03  Gatvių 

valymo 

liekanos  

Atliekos susidaro 

aikštelės dangos 

priežiūros metu kaip 

sąšlavos  

Kietos Nepavojinga S2 0,5 5,0 

Viso:  0,7 10,0 

 

Metalo laužo ir kitų atliekų tvarkymo, jų laikymo, apdorojimo veikla planuojama vykdyti 

atviroje kieta danga (betonas, asfaltas) dengtoje 0,4073,1 m2 ploto aikštelėje (unikalus daikto 

Nr.4400-0790-7144), viename uždarame 8 m2 kilnojamame pastate su grindimis (spalvotųjų metalų 

laikymui) ir 24 m2 ploto lengvų konstrukcijų stoginėje su betonuotu pagrindu (akumuliatorių ir 

susidariusių pavojingų atliekų laikymui).  

Įmonei taip pat priklauso kiti statiniai: Tvora (Unikalus daikto Nr. 4400-0790-7700). 

Statiniai šiame sklype nuosavybes teise priklauso F.Užkuraitienės IĮ. Žemės sklypo schema 

pateikiama 3 priede.  

PŪV vietoje planuojama lengvų konstrukcijų stoginės statyba. Planuojama pastatyti lengvų 

konstrukcijų stoginė (4 m x 6 m), kurios plotas 24 m2, o aukštis 3,0 – 3,5 m. Stoginės grindys 

padengtos kieta danga (betonu). 

Veiklos išplėtimas nereikalauja esamų statinių griovimo, pertvarkymo, bus naudojami esami 

teritorijoje statiniai (aikštelė, tvora, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai). 

 

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. 

F. Užkuraitienės IĮ PŪV teritorija yra Joniškio pietvakarinėje dalyje, šalia magistralinio A12 

kelio (4.1.1 – 4.1.2 pav.).  

Vadovaujantis Joniškio miesto bendruoju planu PŪV teritorija patenka į verslo, gamybos ir 

paslaugų objektų teritorijos  (4.1.3 pav.).  

 

 
4.1.1 pav. PŪV teritorija. 

 



F. Užkuraitienės IĮ planuojamos ūkinės veiklos, metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimo, 

Vilniaus g. 80E, Joniškyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

19 
 

 
4.1.2 pav. Nagrinėjamo sklypo situacijos schema. 

 

 

 

 
4.1.3 pav. Ištrauka iš Joniškio miesto bendrojo plano pagrindinio brėžinio. 
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4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

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

specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 

 

PŪV išplėtimas bus vykdomas esamame žemės sklype (kadastr. Nr. 4730/0602:53) adresu 

Vilniaus g.80 E, Joniškis, kurio bendras plotas 0,4786 ha, o užstatytas plotas sudaro 0,4636 ha žemės 

sklypo dalį. Šis žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai. Nekilnojamojo turto registro centrinio 

duomenų banko išrašas apie žemę ir statinius pateiktas 3 priede. Pagal valstybinę žemės nuomos 

sutartį Nr.N47/2007-0154, žemės sklypas išnuomotas Faustos Užkuraitienės IĮ. 

Šio žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos.  

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

specialiosios naudojimo sąlygos: 

• VI. Elektros linijų apsaugos zonos, 230,0 kv. m. 

• XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 

zonos, 30,0 kv. m. 

• XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos, 4786,0 kv. m. 

PŪV žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija 

pateikta 3 priede. 

 

4.3. Vietovės infrastruktūra. 

 

Inžineriniai tinklai  

Aikštelėje adresu Vilniaus g.80E, Joniškis, yra įrengta elektros pastotė ir atvesti elektros 

tinklai. Aikštelėje, kuri skirta atliekų laikymui, yra įrengta skysčiams nelaidi danga (betonas, 

asfaltas).  

Aikštelėje nuo kietos dangos yra įrengtas paviršinių nuotekų surinkimas ir apvalymas 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (naftos gaudyklėje su smėliagaude) su išleidimu į gamtinę 

aplinką ( į Purvės upelį). Įrengti kitas papildomas susisiekimo komunikacijas nėra poreikio, todėl jų 

įrengimas nenumatomas.  

Administracijos buveinėje adresu Vilniaus g. 80, Joniškis, yra vandentiekio, nuotekų 

šalinimo, elektros inžineriniai tinklai. F.Užkuraitienės IĮ yra sudariusi sutartį dėl geriamo vandens 

tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo su UAB „Joniškio vandenys“. Administracinėse patalpose 

patalpų šildymas vykdomas elektra. 

 

Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas  

 

PŪV metu gamybinės nuotekos nesusidarys, nes vanduo gamybos reikmėms nenaudojamas. 

Veiklos vykdymo metu susidarys buitinės nuotekos, kurios bus iš administracinio pastato 

išleidžiamos į Joniškio miesto centralizuotus tinklus. Planuojama per metus sunaudoti iki 20 m3/m 

vandens buities reikmėms. Susidarančių buitinių nuotekų kiekis prilyginamas planuojamo sunaudoti 

buities reikmėms vandens kiekiui, todėl numatomas buitinių nuotekų susidarymas iki 20 m3/m.  
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Paviršinių nuotekų surinkimas vykdomas nuo 0,2500 ha užstatytos ir betono kieta danga 

padengtos atliekų laikymo aikštelės. Paviršinės nuotekos nuo kieta danga padengtos teritorijos 

surenkamos paviršinių nuotekų surinkimo sistema į paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Po 

išvalymo paviršinės nuotekos iš valymo įrenginių išleidžiamos į gamtinę aplinką (į Purvės upelį). 

 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas  

Periodiškai valant ir prižiūrint atliekų tvarkymo aikštelės dangą gali susidaryti atliekos:  

• teritorijos valymo atliekos (20 03 03), kurios laikomos laikymo zonoje Nr.4 su kitomis 

nepavojingomis atliekomis.  

Administracinėje veikloje gali susidaryti atliekos:  

• mišrios komunalinės atliekos ( 20 03 01), kurios laikomos mišrių komunalinių atliekų 

konteineryje.  

Ūkinės veiklos metu visos susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal LR Aplinkos ministro 

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles. Susidariusių 

atliekų išvežimo periodiškumas priklauso nuo sukauptų atliekų kiekio, tačiau vienu metu laikomų 

atliekų kiekis negali viršyti nustatytų didžiausių vienu metu laikomų atliekų kiekio. Įmonėje 

susidarančios atliekos bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) registruotiems 

atliekų naudotojams ar šalintojams, su kuriais bus pasirašytos rašytinės sutartys dėl atliekų naudojimo 

ar šalinimo. Visos operacijos susijusios su atliekomis bus registruojamos Vieningoje gaminių, 

pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). 

 

Susisiekimo, privažiavimo keliai  

Į žemės sklypą patenkama esama Vilniaus gatve. Įvažiavimas į aikštelės teritoriją įrengtas, 

naujų inžinerinių tinklų statyba neplanuojama. 

 

4.4. Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 

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

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

 

PŪV teritorija yra Vilniaus g. 80 E, Joniškyje (4.1.1 pav.).  

Informacija apie PŪV vietą su besiribojančiomis teritorijomis pateikta 4.4.1 pav. Pietrytinėje 

nagrinėjamos teritorijos dalis ribojasi su Vilniaus g., vakarinė – su medžiais užstatyta teritorija, iš 

kitų pusių – su gamybinėmis teritorijomis. 

Nuo PŪV teritorijos, gretimybėse esantys pastatai nutolę (žr. 4.4.1 pav.): 

• Nr. 1 – UAB „Ketagras“ (veikla – prekyba akmens gaminiais) ir UAB „Žemdalys“ 

(veikla – mažmeninė prekyba, patalpų nuoma, žemės ūkis, paslaugos) (adresu Vilniaus g. 80, 

Joniškis) nutolęs ~16 m atstumu; 

• Nr. 2 UAB „Total Industry Service“ (veikla – automobilių plovykla, prekyba 

autokosmetika) (adresu Vilniaus g. 80A, Joniškis) nutolęs ~35 m atstumu; 

• Nr. 3 UAB „Kestana“ (veikla – autoservisas) (adresu Vilniaus g. 80 B, Joniškis) nutolęs 

~40 m atstumu; 

• Nr. 4 Kelių priežiūra, AB“Joniškio kelių tarnyba (veikla – kelių priežiūra) (adresu 

Vilniaus g. 82, Joniškis) nutolęs ~30 m atstumu. 
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4.4.1 pav. Arčiausiai PŪV teritorijos esančios visuomeninės paskirties teritorijos ir pastatai. 

 

Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija yra Ziniūnai, daugiau kaip 990 m atstumu. 

Informacija su arčiausiai PŪV teritorijos esančiomis gyvenamosios paskirties teritorijomis 

ir pastatais pateikta 4.4.2 – 4.4.3 pav. Artimiausios pavienės gyventojų privačios teritorijos nuo PŪV 

veiklavietės yra nutolusios apie 145 – 202 m atstumu.  

Nuo PŪV teritorijos, artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai nutolę: 

• pietinėje pusėje už ~150 m atstumu (žr. 4.4.2 pav. Nr. 1) (adresu Vilniaus g. 84, 

Joniškis); 

• pietrytinėje pusėje už ~202 m (žr. 4.4.2 pav. Nr. 2) (adresu Subačiūnų km. 1, Kepalių 

sen., Joniškio r.sav.); 

• šiaurinėje pusėje už ~145 m atstumu (žr. 4.4.3 pav. Nr. 3) (adresu Stoties g. 44, 

Joniškis). 
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4.4.2 pav. Arčiausiai PŪV teritorijos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos ir pastatai. 

 

4.4.3 pav. Arčiausiai PŪV teritorijos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos ir pastatai. 
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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 medžiagomis; 

• triukšmas. 

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

vertinimas. 

F.Užkuraitienės IĮ eksploatuojamas vienas stacionarus neorganizuotas taršos šaltinis a.t.š. 

601, kuriame yra vykdomas negabaritinio metalo laužo pjaustymas dujomis (5.1.1 pav.). Pjaustant 

dujomis naudojamos propano-butano ir deguonies dujų mišinys. Pjaustant metalo laužą sudegus 

propano-butano dujoms deguonies aplinkoje neorganizuotai išsiskirs į aplinkos orą teršalai (CO, 

NOx, MnO, KD10, KD2,5).  

Pagal atliktus F.Užkuraitienės IĮ išmetamų teršalų iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą 

skaičiavimus nustatyta, kad į aplinkos orą per metus galėtų išsiskirti iki 0,318 t teršalų, kurie 

susidarytų iš metalo pjaustymo dujomis veiklos (neorganizuotas atmosferos taršos šaltinis 601) (žr. 

5.1.2 lentelę). Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami 5.1.1 lentelėje. 
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5.1.1 pav. PŪV stacionaraus ir mobilių taršos šaltinių išsidėstymo vieta. 

 

5.1.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys. 
 

Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje 

 

pavadinimas Nr. 
koordinatės 

 

aukšti

s,  

m 

Išmetim

o angos 

matmen

ys, m 

 

Srauto 

greitis 

m/s 

 

Tempe

ratūra 

° C 

Tūrio 

debita

s 

Nm3/s 

Teršalų 

išmetimo 

trukmė val./m 

X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Metalo laužo 

pjaustymo posto vieta 
601 474774 6231966 10,0 0,5 5,0 0 0,981 1000 

 

5.1.2 lentelėje pateikiama informacija apie F.Užkuraitienės IĮ eksploatuojamus aplinkos oro 

taršos šaltinius, išmetamų teršalų koncentracijas g/s. 
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5.1.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą. 
 

Veiklos 

rūšies 

kodas 

 

Cecho ar 

kt. 

pavadi-

nimas 

arba Nr. 

 

Taršos šaltiniai 

 

Teršalai 

 

Tarša 

 

Pavadinimas 

 

Nr.  

 

Pavadinimas 

 

koda

s 

 

vienkartinis dydis 

 

metinė 

t/metus 

vnt. vidut. maks.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1202 

Metalo 

laužo 

pjaustym

as 

Metalo laužo 

pjaustymo 

dujomis postas 

601 

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01806 0,01806 0,065 

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01472 0,01472 0,053 

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,05389 0,05389 0,194 

Mangano oksidai 3516 g/s 0,00167 0,00167 0,006 

 Iš viso pagal veiklos rūšį: 0,318 

 

Transporto sąlygojama tarša.  

Metalo laužo atliekų krovos darbams atlikti bus naudojamas kranas FUCHS su griebtuvais 

ir atliekų žirklės-presas (viso 2 vnt.). 

PŪV metu eksploatuojant mobilius taršos šaltinius išvardintus 1 lentelėje iš viso 5 vnt. 

Skaičiuojama, kad per dieną maksimaliai atvyks į aikštelę iki 5 vnt. sunkiasvorių transporto 

priemonių ir iki 25 vnt. lengvųjų transporto priemonių su metalo laužo atliekomis. 

Atliekant cheminių medžiagų (teršalų) sklaidos modeliavimą buvo įvertinti įmonės taršos 

šaltinis ir jo fiziniai duomenys (išmetimo angos aukštis, išmetimo angos diametras, išmetamų teršalų 

srauto greitis, temperatūra, tūrio debitas) (5.1.2. lentelė) bei transporto sąlygojama oro tarša.  

 

Aplinkos oro taršos apskaičiavimas. 

Cheminių medžiagų (teršalų) sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos 

modeliavimo sistemos ADMS-Urban (Atmospheric Dispersion Modelling System) 5.0.1.3 

versija. Atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS-Urban yra įtraukta į Ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 

rekomendacijas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. 

įsakymu Nr. AV-220 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). ADMS-

Urban 5.0.1.3 versija atitinka visus Rekomendacijose išvardintus kriterijus, taikomus renkantis oro 

kokybės modelį ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti. 

Manevruojančio transporto modeliavimui pasirinktas „blogesnis“ scenarijus nei bus realiai, 

kad kas valandą į PŪV teritoriją atvyksta ir išvyksta 4 lengvieji automobiliai ir 1 sunkiasvorė 

transporto priemonė kurių sąlygojamos emisijos (apskaičiuotos ADMS-Urban programa): NOx – 

0,001852 g/km/s, KD10 – 0,0000875 g/km/s, KD2,5 – 0,0000555 g/km/s, LOJ – 0,000133 g/km/s, NO2 

– 0,000334 g/km/s.  

ADMS-Urban programa kelio šaltinių išmetamų teršalų emisija skaičiuojama naudojant 

ADMS-Urban programoje esančią eismo teršalų emisijos faktorių duomenų bazę. 
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Meteorologiniai duomenys.  

Modeliuojant cheminių medžiagų (teršalų) sklaidą nuo nagrinėjamos įmonės veiklos 

panaudoti 2017 – 2021 m. valandiniai meteorologiniai duomenys (temperatūra, vėjo greitis, vėjo 

kryptis, kritulių intensyvumas, debesuotumas bei santykinis drėgnis) iš Šiaulių meteorologinės 

stoties. Duomenys buvo užsakyti Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos 

(IV priedas).  

Cheminių medžiagų (teršalų) sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų 

rinkmeną grafiškai vizualizavus matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (5.1.2. 

pav.), kur elemento kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja 

atsiradimų dažnumą. 

 

 
5.1.2. pav. Meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožė. 

 

Foninės taršos vertinimas.  

AAA 2022 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (30.3)-A4E-6479 Dėl foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenų, pateikė 2 km spinduliu esančių įmonių taršos duomenis, kurie buvo įvertinti modeliavimo 

metu (šio rašto kopija pateikta V priede) bei nurodė, kad atliekant cheminių medžiagų (teršalų) 

sklaidos modeliavimą naudotis Šiaulių regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškų vietovių 

aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertėmis .  

Vadovaudamiesi aukščiau minimu Aplinkos apsaugos agentūros raštu bei Foninio aplinkos 

oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijomis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. 

įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“, modeliavimui buvo naudotos foninės 
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koncentracijos pagal Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių 

metinių koncentracijų vertes už 2021 m., pateiktas puslapyje https://aaa.lrv.lt/ 

Šiaulių regionui taikomos foninės koncentracijos: 

 
 

Nuo laiko priklausanti emisija.  

Atliekant cheminių medžiagų (teršalų) sklaidos modeliavimą numatyta, kad t. š. 601 ir 

trasporto emisijų kitimas laiko atžvilgiu yra darbo dienomis nuo 800 iki 1700 val. visus metus. 

 

Kiti modeliavimo aspektai.  

Skleidžiamų cheminių medžiagų (teršalų) sklaidos modeliavimas atliktas 1,5 m aukštyje virš 

žemės paviršiaus. 

 

Vertinamų teršalų ribiniai dydžiai.  

Azoto oksidų, azoto dioksidu, kietųjų dalelių KD10, KD2,5 ir anglies monoksido ribinės 

vertės, žmonių sveikatos apsaugai yra nustatytos Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto 

dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 

2 ir 4 prieduose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro 

užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, 

kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos oro užterštumo norma). 

Mangano oksidų ribinės vertės yra nustatytos vadovaujantis Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 

ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašu ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis, 

patvirtintais Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 

m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, 

kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių 

aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“. 

Vertinamų teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai: (5.1.4 lentelė). 
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5.1.4 lentelė. Aplinkos oro užterštumo cheminėmis medžiagomis (teršalais) ribinės vertės. 

Cheminė medžiaga (teršalas) Vidurkinimo laikas Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė 

CO 8 valandos 10 mg/m3 

NO2 1 valanda 200 µg/m3 neturi būti viršyta daugiau kaip 18 

kartus per kalendorinius metus (99,79 procentilis)  

1 metai 40 µg/m3 

NOx 1 metai 30 µg/m3 

KD10 1 para 50 µg/m3 negali būti viršyta daugiau kaip 35 kartus 

per kalendorinius metus (90,4 procentilis) 

kalendoriniai metai 40 µg/m3 

KD2,5 kalendoriniai metai  20 µg/m3  

LOJ: 

Mangano oksidai ir kiti 

junginiai/kaip mangano 

dioksidas/ 

pusės valandos 0,01 mg/m3 

vidutinė 1 paros 0,001 mg/m3 

Pastaba. Ribinė vertė išreikšta µg/m3 ar mg/m3, esant 2930 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui. 

 

Prognozuojamos oro taršos įvertinimo išvados. 

 

F. Užkuraitienės IĮ skleidžiamos oro taršos įvertinimo modeliavimo būdu rezultatai pateikti 

cheminių teršalų sklaidos žemėlapiuose (VI priedas). Pažymėtina, kad cheminių teršalų sklaidos 

žemėlapiuose pateikti rezultatai yra gauti įvertinant F. Užkuraitienės IĮ PŪV skleidžiamą oro taršą 

kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu. 

Nei vieno teršalo koncentracija aplinkos ore, už siūlomų sanitarinės apsaugos zonos ribų, 

neviršija ribinių verčių (5.1.7 lentelė).  

 

5.1.7 lentelė. Aplinkos oro užterštumo cheminėmis medžiagomis (teršalais) ribinės vertės. 

Cheminė medžiaga 

(teršalas) 

Ribinė aplinkos oro užterštumo 

vertė (vidurkinimo laikas) 

Gauta maksimali 

koncentracija, µg/m3 

Gauta maksimali 

koncentracija  

su fonu, µg/m3 

CO 10 mg/m3 (8 val.) 0,25481 mg/m3 0,26046 mg/m3 

NO2 200 µg/m3 (1 val.) 6,5043 9,4845 

40 µg/m3 (metai) 4,9287 5,1000 

NOx 30 µg/m3 (metai) 7,9598 8,7816 

KD10 50 µg/m3 (1 para) 16,569 28,496 

40 µg/m3 (kalendoriniai metai) 11,278 14,482 

KD2,5 20 µg/m3 (kalendoriniai metai) 8,0149 10,303 

Mangano oksidai ir kiti 

junginiai/kaip mangano 

dioksidas/ 

0,01 mg/m3 (0,5 val.) 0,00752 mg/m3 - 

0,001 mg/m3 (paros) 0,000121 mg/m3 - 

 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 

veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus. 

 

Kvapų koncentracijas gyvenamosios aplinkos ore reglamentuoja Lietuvos higienos norma 

HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Didžiausia leidžiama 

kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 

OUE/m3). Planuojamoje ūkinėje veikloje kvapo šaltinių nėra planuojama. Vykdoma veikla nesusijusi 
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su kvapų susidarymu, t.y. nebus tvarkomos bioskaidžios ar kitos atliekos, galinčios smarkiai įtakoti 

stiprių, aštrių ar nemalonių kvapų susidarymą, todėl daroma išvada, kad PŪV neturės neigiamo 

poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore. Cheminės medžiagos 

skleidžiančios kvapus planuojamoje ūkinėje veikloje nenaudojamos. 

 

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai, vertinimas. 

5.3.1. Pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys. 

 

Įmonės sklypo gretimybėse šiaurinėje dalyje už ~145 m yra gyvenamosios paskirties 

pastatas (adresu Stoties g. 44, Joniškis), pietų kryptimi už ~150 m yra gyvenamosios paskirties 

pastatas adresu Vilniaus g. 84, pietryčių kryptimi už ~202 m yra gyvenamosios paskirties pastatas 

adresu Subačiūnų k. Artimiausių gyvenamųjų pastatų aplinka vertinama pagal Lietuvos higienos 

normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo“ (toliau 

− HN 33:2011). 

 

Gamybinės įrangos skleidžiamas triukšmas. 

 

5.3.1.1 lentelė. Įrangos skleidžiami triukšmo lygiai įmonės teritorijoje (IMMI programoje įvesti 

duomenys). 

Įrenginys, įrenginių kiekis, darbo laikas Triukšmo lygis dirbant įrangai 

ir mašinoms pagal techninius 

ir / ar matavimų duomenis, 

triukšmo izoliavimo 

charakteristika (apsauginei 

tvorai) 

Judrusis kranas FUCHS MHL 331 su griebtuvais metalui 

iškrauti/pakrauti, 1 vnt., įprastai 2 val. dienos metu, per metus 

dvi dienas dirba vakaro metu, kai presuojamos/karpomos 

metalo atliekos atliekų presu-žirklėmis (taškinis triukšmo 

šaltinis) 

Garso galia 102 dBA, garso 

slėgio lygis 91 dBA**, triukšmo 

įvesties lygio pataisos dėl darbo 

trukmės įmonės teritorijoje 2 val. 

(91 dBA-8 dBA) lygu 83 dBA* 

Atliekų presas-žirklės COPEX CVM 630, LEFORT 600 

Mobile ar analogiškas naudojamas metalo laužo atliekoms 

presuoti ir karpyti 1 vnt., skaičiuojant priimama, jog įrenginys 

veikia dvi dienas per metus po 12 valandų dienos metu ir po 3 

valandas vakaro metu (taškinis triukšmo šaltinis) 

5 metrų atstumu 85 dBA, 1 m 

atstumu 107 dBA* 

Metalo laužo iškrovimo/pakrovimo metu susidarantis 

triukšmas iškrovimo zonoje, darbo laikas 4 valandos per dieną, 

t. y. 2 valandos kol veikia kranas ir 2 val. metalą iškraunant iš 

garso slėgio lygis 83 dBA*  
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lengvųjų transporto priemonių rankomis (taškinis triukšmo 

šaltinis) 

Metalo pjaustymo degiklis HARRIS 42-3AFL-1000 ar 

analogiškas, 1 vnt., darbo laikas 4 valandos per dieną. (taškinis 

triukšmo šaltinis) 

garso slėgio lygis 83 dBA* 

Apsauginė betoninė tvora 3 m aukščio ties visa pietine, 

vakarine ir dalimi šiaurinės PŪV sklypo ribos 

30 dBA**** garso izoliavimo 

charakteristika, skaičiavimo 

metu taikytas triukšmo barjerų 

/ekranų efektas 

Metalo laužo saugojimo zonose laikomi 3–10 m aukščio (trys 

kaupai, du po 10 m, vienas 3 m) metalo kaupai  

skaičiavimo metu taikytas 

triukšmo barjerų /ekranų efektas 
* Pažymėti dydžiai taikyti skaičiavimuose IMMI programa, kuri skirta įvertinti įmonės teritorijoje išorėje susidarantį triukšmo lygį. 

** Perskaičiuojant garso galią į garso slėgio lygį naudota skaičiuoklė http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundpower.htm. 

*** Skaičiavimuose priimta, kad įmonės stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai veikia dienos metu (7-l9 val.). 

****Skaičiavimuose priimta, kad bus naudojama 3 m. aukščio tvora, kuri pažymėta plano schemoje su 30 dBA garso izoliavimo 

charakteristika.  

 

Metalo laužo supirktuvės darbo laikas 8–17 val. (12–13 val. pietų pertrauka). Triukšmo lygis 

PŪV didžiąją metų dalį susidarys tik dienos metu, tačiau kai atliekamas metalo presavimas ir 

karpymas mobiliu įrenginiu, taip pat bus dirbama ir vakaro metu (2 dienas per metus).  

Gamybinėje teritorijoje taip pat šalia esančiose kitos įmonės teritorijose turi būti taikomi 

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 

balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 

nuostatų patvirtinimo“, 7.1 punkte nurodyta ribinė ekspozicijos vertė: LEX, 8h = 87 dB(A).  

IMMI programoje garso silpnėjimas dėl atstumo apskaičiuojamas pagal LST ISO 9613-

2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo 

metodas“ (tapatus ISO 9613-2:1996) pateiktą (1) formulę. dB
d

d
Adiv ,8lg20

0

+=  (1) 

kur d – atstumas tarp triukšmo šaltinio ir vertinamojo taško (metrais), d0 – atskaitos atstumas (d0=1 

m). Formulėje (1) koeficientas 8 taikomas pusiau sferinio garso sklidimo atveju.  

 

5.3.2. Pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) 

mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys. 

Pagrindiniai mobilūs triukšmo šaltiniai yra įmonės teritorijoje manevruojančios ir į teritoriją 

atvykstančios ir išvykstančios sunkiasvorės transporto priemonės. Į PŪV teritoriją numatomas 

įvažiavimas iš Vilniaus gatvės, Joniškis.  

Taikyti sąlyginiai lengvųjų ir sunkiasvorių (74 dBA) judėjimo maršrutai 188,50 m. įmonės 

teritorijoje (taikytas linijinių triukšmo šaltinių vertinimas) tarp išsikrovimo / pakrovimo vietų 

(triukšmo įvesties lygio pataisos -10,79 dBA dėl važiavimo įmonės teritorijoje trukmės 1 val. dieną, 

taikyta 63,21 dBA). Metalo laužo pakrovimo / iškrovimo metu mašinų varikliai būna išjungti. 

Įmonėje bus naudojamos šios transporto priemonės:  

• Sunkiasvorės transporto priemonės. Sunkiasvorėmis transporto priemonėmis 

atgabenamas ir išgabenamas metalo laužas. Transporto priemonės į PŪV teritoriją atvažiuoja per 

rytinėje sklypo dalyje esantį įvažiavimą. Skaičiavimuose priimama, kad per dieną į įmonės teritoriją 
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atvyks/išvyks iki 5 sunkiasvorių transporto priemonių tik darbo (dienos) metu, iš kurių dvi – įmonės. 

Viena sunkiasvorė transporto priemonė skirta metalo laužui parvežti iš klientų, kita – sukauptam 

metalo laužui išvežti. Judėjimo greitis įmonės teritorijoje skaičiavimuose priimamas 10 km/h. 

Triukšmo sklaida skaičiuojama kaip nuo linijinio triukšmo šaltinio. 

• Lengvosios transporto priemonės. Šiomis transporto priemonėmis atgabenamas metalo 

laužas. Judėjimo trajektorijos analogiškos sunkiasvorių transporto priemonių. Skaičiuojama, jog šios 

priemonės atvyksta tik dienos metu, iki 25 lengvųjų transporto priemonių, judėjimo greitis – 10 km/h. 

Triukšmo sklaida skaičiuojama kaip nuo žinoma trajektorija judančio taškinio šaltinio. Personalo 

lengvosios transporto priemonės (6 vnt.) parkuojamos už PŪV teritorijos esančioje viešo naudojimo 

automobilių stovėjimo aikštelėje prie įvažiavimo į įmonės teritoriją. 

Į PŪV teritoriją patenkama privažiavimo keliu, į kurį įvažiuojama iš Vilniaus g., kuri yra 

magistralinio kelio A12 / E77 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas atkarpa. Remiantis Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos duomenimis šiame kelio ruože (14,27–35,35 km) vidutinis metinis paros 

eismo intensyvumas yra 5989 transporto priemonės, iš kurių 836 sunkiasvorės. Maksimalus leistinas 

važiavimo greitis šiame kelyje yra 50 km/h. Nuo šio kelio iki PŪV teritorijos pravažiuoja tik su veikla 

susiję transporto priemonės, t. y. 5 sunkiasvorės ir vidutiniškai 25 lengvosios transporto priemonės. 

Skaičiavimuose prie esamo srauto Vilniaus g. papildomai pridedamos ir su PŪV susiję transporto 

priemonės (5 sunkiasvorės ir 31 lengvoji (25 klientų ir 6 darbuotojų). Pradėjus vykdyti PŪV, viešojo 

naudojimo privažiavimo gatvėje nežymiai (nereikšmingai) padidės transporto srautas. Su PŪV 

susijęs transportas Vilniaus g. (magistralinis kelias A12 / E77) sudarys mažiau kaip 1 procentą 

pravažiuojančių transporto priemonių, todėl gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje vyrauja esamų 

transporto srautų sukeliamas triukšmas. 

 

 
5.3.2.1 pav. Šalia PŪV išsidėstę automobilių keliai (gatvės). 
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Skaičiuojant triukšmo sklaidą buvo vertinta, kad veiklą planuojama vykdyti dienos (7–19 

val.) periodu. IMMI programa sklaidos skaičiavimai buvo atlikti 1,5 m aukštyje, triukšmo izolinijos 

dienos išdėstytos kas 5 dBA. Triukšmo sklaidos (dienos) bei triukšmo dienos izolinijų ribų ir triukšmo 

kontrolinių taškų išsidėstymo žemėlapis pateikiamas VII priede.  

Gauti triukšmo skaičiavimų ir sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad vykdant 

nagrinėjamą ūkinę veiklą už PŪV sklypo ribų nebus viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, nustatyti HN 

33:2011 gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos 7–19 val. ir 19-22 val. 

vakaro laikotarpiais (5.3.2.1 lentelė) rezultatai pateikti 3.1. lentelėje.  

5.3.2.1 lentelė. Triukšmo ribiniai dydžiai nustatyti gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkai, išskyrus transporto 

sukeliamą triukšmą (HN 33:2011 4 punktas). 

Paros laikas, val. 

pagal Triukšmo 

valdymo įstatymą 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

7–19 

19–22 

22–7 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

 

Prognozuojama, kad Vilniaus g. su ūkine veikla susijusių ir esamų autotransporto srautų 

sukeliamas triukšmo lygis dienos laikotarpiu ties artimiausiais gyvenamaisiais namais neviršys HN 

33:2011 nustatytos ribinės 65 dB(A) vertės dienos 7–19 val. laikotarpiu (5.3.2.2 lentelė), rezultatai 

pateikti 5.3.2.3 lentelėje. 

 

5.3.2.2 lentelė. Triukšmo ribiniai dydžiai nustatyti gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės 

paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkai, veikiamoje transporto 

sukeliamo triukšmo (HN 33:2011 3 punktas). 

Paros laikas, val. 

pagal Triukšmo 

valdymo įstatymą 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

7–19 

19–22 

22–7 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

 

5.3.3. Nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga, 

naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės sąlygos, 

skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos 

sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis. 

 

Garso sklaida apskaičiuota IMMI 2021 programa. Skaičiuojant triukšmą buvo priimtos šios 

programoje naudojamos standartinės sąlygos: oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70 %. 

Skaičiavimas buvo atliktas 1,5 m aukštyje (aukštis taikomas pramoniniams objektų keliamam 

triukšmui vertinti) ir 4,0 m aukštyje (aukštis taikomas automobilių kelių keliama triukšmui vertinti), 

modeliavimo teritorijos dydis 1,43 km2, modeliavimo tinklelio celės dydis 1x1 m (įmonės veiklos 
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triukšmui), 5 x 5 m (automobilių kelio triukšmui), triukšmo sklaidos žingsnio dydis 5 dBA, 

koordinačių sistema LKS-94. 

IMMI 2021 programa sudarant prognozes naudojo skaičiavimo standartus - pramoninės 

veiklos triukšmui – LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir 

vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“, automobilių kelių 

triukšmui - Prancūzijos standartą „XPS 31-133“, kuriame spinduliuojamojo triukšmo įvesties 

duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių 

prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des 

niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais. Aukščiau minėti standartas nurodyti HN 33:2011, 18.1 

ir 18.3 punktuose. 

Triukšmo modeliavimo rezultatai. Gauti triukšmo skaičiavimų ir sklaidos modeliavimo 

rezultatai rodo, kad vykdant nagrinėjamą ūkinę veiklą už PŪV sklypo ribų (siūlomų SAZ ribų) nebus 

viršijami triukšmo dienos ir vakaro ribiniai dydžiai, pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą (2.1 

lentelė), 3.1. lentelę su rezultatais bei priedą su pateiktais triukšmo žemėlapiais. Nakties laikotarpiu 

triukšmo į aplinką skleidžiama nebus. Prognozuojama, kad Vilniaus gatve su ūkine veikla susijusių 

ir esamų autotransporto srautų sukeliamas triukšmo lygis dienos laikotarpiu ties artimiausiais 

gyvenamaisiais namais neviršys HN 33:2011 nustatytos ribinės 65 dB(A) vertės dienos laikotarpiu 

(2.2 lentelė). 

 

5.3.2.3 lentelė. Apskaičiuoti triukšmo lygiai ties įmonės teritorijos riba (žemėlapis su pažymėtais 

triukšmo lygio nustatymo kontroliniais taškais pateikiamas priede). 

Taško numeris pagal schemą, adresas, vieta, 

koordinatės  

Esama ir 

projektuojama 

veikla, 

ekvivalentinis 

dienos garso 

slėgio lygis 

(LAeqT), dBA  

Esama ir 

projektuojama 

veikla, 

ekvivalentinis 

vakaro garso 

slėgio lygis 

(LAeqT), dBA  

1. Vilniaus g. 80E, Joniškis, ties teritorijos riba, šiaurės 

vakarų kryptis,  X=  474762,25;  Y=  6231997,35 

26,30 30,09 

2. Vilniaus g. 80E, Joniškis, ties teritorijos riba, šiaurės 

kryptis,  X= 474794,24; Y=   6231979,57 

 

30,59 33,57 

3. Vilniaus g. 80E, Joniškis, ties teritorijos riba, rytų 

kryptis,  X=  474844,52  ; Y=   6231929,29 

 

43,36 37,90 

4. Vilniaus g. 80E, Joniškis, ties teritorijos riba, 

pietryčių kryptis, X=  474867,88; Y=  6231893,23  

52,43 38,82 

5. Vilniaus g. 80E, Joniškis, ties teritorijos riba, pietų 

kryptis, X=    474802,37; Y=   6231925,23 

 

37,65 26,84 
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6. Vilniaus g. 80E, Joniškis, ties teritorijos riba, vakarų  

kryptis, X=    474738,89 ; Y=   6231962,31 

32,39 33,95 

7. Stoties g. 42, Joniškis, ties gyvenamojo sklypo riba, 

šiaurės vakarų  kryptis, X=  474640,37; Y=  

6232068,46 

18,20 16,48 

8. Vilniaus g. 78B, Joniškis, ties gyvenamojo sklypo 

riba, šiaurės rytų  kryptis, X= 474898,99  ; Y=  

6232020,45 

25,42 17,64 

9. Vilniaus g. 78A, Joniškis, ties gyvenamojo sklypo 

riba, šiaurės rytų  kryptis, X=  474959,29; Y=  

6232021,73 

20,73 14,10 

10. Vilniaus g. 84, Joniškis, ties gyvenamojo sklypo 

riba, pietų kryptis, X=  474783,58; Y= 6231777,43 

16,43 13,96 

11. Vilniaus g. 86, Joniškis, ties gyvenamojo sklypo 

riba, pietvakarių  kryptis, X=  474688,10; Y= 

6231831,77 

17,99 15,39 

Pagal  HN 33:2011 4 punktą leidžiami dienos (7–19 

val.) ir vakaro (19-22 val.)ekvivalentinio garso slėgio 

lygiai (LAeqT), dBA 

55 50 

12K. Vilniaus g. 80E, Joniškis, įmonės teritorijos 

viduryje, X =  474807,95; Y=   6231940,47                               

(kontrolinis palyginamasis taškas)    

51,07 (HN 

33:2011 

netaikoma 

įmonės 

teritorijoje) 

48,22 (HN 

33:2011 

netaikoma įmonės 

teritorijoje) 

 

5.3.2.4 lentelė. Prognozuojamas esamo ir planuojamo transporto sukeliamas triukšmo lygis ties 

artimiausia gyvenamąja aplinka 

Taško numeris pagal schemą, gyvenamosios 

paskirties teritorijos / pastato numeris (adresas) 

Apskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)  

1 Vilniaus g. 78B, Joniškis, ties gyvenamojo 

sklypo riba, šiaurės rytų  kryptis, X=       

474898,99  ; Y=      6232020,45 

52,15 

2 Vilniaus g. 78A, Joniškis, ties gyvenamojo 

sklypo riba, šiaurės rytų  kryptis, X=    

474959,29; Y=   6232021,73 

62,36 



F. Užkuraitienės IĮ planuojamos ūkinės veiklos, metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimo, 

Vilniaus g. 80E, Joniškyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

36 
 

Taško numeris pagal schemą, gyvenamosios 

paskirties teritorijos / pastato numeris (adresas) 

Apskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)  

3 Vilniaus g. 84, Joniškis, ties gyvenamojo sklypo 

riba, pietų kryptis, X=    474783,58; Y=   

6231777,43 

52,97 

4 Vilniaus g. 80E, Joniškis, įmonės teritorijos 

viduryje, (kontrolinis palyginamasis taškas), 

X =  474807,95; Y=   6231940,47 

HN 33:2011 netaikoma įmonės 

teritorijoje 

44,21 

 Pagal HN 33:2011 3 punktą (7–19 val.) 

leidžiamas ekvivalentinio dienos garso 

slėgio lygis (LAeqT), 65 dB(A)  

 

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 sumažinti neigiamą planuojamos 

ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo 

argumentai. 
 

Specialios priemonės, kurios padėtų išvengti ar sumažinti neigiamą PŪV poveikį 

visuomenės sveikatai, nenumatomos. PŪV generuojama tarša neviršija ribinių verčių už 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 Vilniaus g. 80E, Joniškyje, Joniškio r. sav. Lietuvos statistikos 

departamento atlikto Lietuvos Respublikos 2021 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 

Joniškyje gyveno 8612 gyventojų. 

Kadangi nesant galimybei gauti mažesniame nei savivaldybės lygyje sveikatos rodiklių 

duomenų, pasirinkta nagrinėti gyventojų sveikatos būklę Vilniaus r. savivaldybės ir Lietuvos 

Respublikos kontekste neišskiriant atskirų gyventojų grupių, dėl šių priežasčių: 

http://web.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=3758&PHPSESSID=twmjcujxideyz
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▪ mažų teritorijų duomenys, dėl mažo gyventojų ir mažo ligos ar mirčių atvejų skaičiaus, 

yra statistiškai nepatikimi, todėl iš tokių duomenų negalima daryti jokių išvadų; 

▪ lokalių vietovių gyventojų sveikatos rodikliai pirminės sveikatos priežiūros 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 apžvelgti 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 (priežasčių) 

standartizuotas mirtingumas 100 000-iui gyventojų; 

▪ gyventojų sergamumo rodikliai: sergamumas dėl tam tikrų ligų (priežasčių) 100 000-iui 

gyventojų. 

Žemiau 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 

mažėjimo tendencija. Šį procesą įtakoja didėjanti gyventojų emigracija į užsienio 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 mažiau nei 2019 m., 2019 m. vidutinis gyventojų skaičius buvo 2794137. Vilniaus r. 

savivaldybėje, per 2010 – 2019 m. laikotarpį, vidutinis metinis gyventojų skaičius 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 
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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. 

 

 

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 žmonių mirė nei gimė (7.1.2 pav., 7.1.5 lentelė). 

2019 m. Vilniaus r. savivaldybėje šis rodiklis buvo mažesnis, t. y. -2,1/1000 gyventojų lyginant su 

Lietuvos rodikliu -3,9/1000 gyventojų. 
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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 mažesnis nei šalies rodiklis (7.1.3 pav., 7.1.6 lentelė). Vilniaus r. savivaldybėje 

šis rodiklis sumažėjo nuo 12,28 mirusiojo 1000 gyv. (2010 m.) iki 11,27 (2019 m.). 
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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 

priežastys yra privalomai registruojamos. Kiti duomenys, pvz. sergamumo, atspindi tik tuos atvejus, 

kuomet sergantys asmenys gauna atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Dėl to šiuos rodiklius 

įtakoja ne tik gyventojų kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigas, bet ir sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumas. Pastarieji rodikliai dėl nurodytų priežasčių neatspindi realaus atskirų ligų paplitimo 

gyventojų tarpe. 

Toliau PVSV ataskaitoje pateikiami pagal amžių standartizuoti mirtingumo rodikliai 

rodantys, koks būtų analizuojamos sveikatos problemos dažnis tarp šalies ir Vilniaus r. savivaldybės 

rodiklių, jeigu būtų vienoda amžiaus struktūra. Šie rodikliai skirti tik palyginimams tarp savivaldybių. 

Šie rodikliai skirti amžiaus įtakos eliminavimui, todėl gali skirtis nuo paprastų rodiklių.  

2010 – 2019m. laikotarpyje, nagrinėjamuose regionuose standartizuotas mirtingumas 

netolygiai mažėjo (7.1.4 pav., 7.1.7 lentelė). Per pastaruosius 10 metų Vilniaus r. savivaldybėje 

standartizuotas mirtingumas 100 000 gyventojų nuo 2010 m. netolygiai mažėjo 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 priežasčių registro duomenimis, Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau 

daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys pagrindinės mirties priežastys nusinešančios daugiausiai 

gyventojų gyvybių yra kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. 

Atsižvelgiant 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 

mažesnis nei Lietuvoje, kito netolygiai (7.1.8 lentelė).  

 

 

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

2010 2013 2016 2019 2022

Vilniaus r.
Lietuva

Standartizuotas mirtingumas 100000 gyv.



F. Užkuraitienės IĮ planuojamos ūkinės veiklos, metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimo, 

Vilniaus g. 80E, Joniškyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

42 
 

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 sumažėjo nežymiai 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 mažėjo 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 mažėjo (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 amžiaus gyventojų dalis ir iš dalies blogesnis pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas. 

Vertinant sergamumo rodiklius būtina atsižvelgti į esamą populiacijos amžiaus struktūrą, kadangi 

pateikiami paprasti rodikliai. Šiame skyriuje panaudoti statistiniai duomenys iš Higienos instituto 

Lietuvos sveikatos rodiklių sistemos duomenys (2021 m. kovo mėn.). 

Būtina pažymėti, kad kraujotakos sistemos ligų atsiradimą daugiausiai lemia rizikos 

veiksniai, susiję su žmogaus elgsena (nesveika mityba ir gyvensena): padidėjęs arterinis kraujospūdis 
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(hipertenzija), padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu, 

antsvoris, fizinės veiklos stoka. Oro tarša cheminėmis medžiagomis turi įtakos kvėpavimo sistemos 

ligų išsivystymui. 

Vilniaus r. savivaldybėje ir šalyje didžiausias 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 priežastis 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 Vėžio registro duomenys 

 

7.2.2 lentelė. Lietuvos Respublikos sergamumo pagal priežastis 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 Vėžio 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 medžiagomis 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 dydžiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 – 4 prieduose, 

nurodytais atvejais. 

Vadovaujantis Įstatymo 2 priedo 52 p. juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų laužo perdirbimas 

(atgavimas), SAZ dydis – 100 m. 

Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant 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 pažymėtomis teršalų sklaidos 

skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais. 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio „Sanitarinės 

apsaugos zonos“ 3 dalis nurodo, kad ūkinei veiklai ir (ar) objektams, kuriems nustatomos SAZ, 

sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas Specialiųjų žemės 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 

(išleidžiamų, paskleidžiamų) aplinkos oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių 

sukeliama žmogaus sveikatai kenksminga aplinkos tarša už SAZ ribų neturi viršyti ribinių užterštumo 

(ar kitokių) verčių, nustatytų gyvenamosios paskirties pastatų (namų), viešbučių, mokslo, poilsio, 

gydymo paskirties pastatų, su apgyvendinimu susijusių specialiosios paskirties pastatų, rekreacijai 

skirtų objektų aplinkai. SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. 
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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 

sumažintas 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 pagrindžiantys duomenys, 

gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos 

kvapais duomenimis. 

PŪV SAZ ribas pagrindžiantys duomenys gauti skaičiavimų būdu, nes remiantis faktiniais 

PŪV skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos duomenimis SAZ nustatymas būtų netikslus ir 

atspindėtų momentinę veiklos taršos zoną. Oro taršos cheminėmis medžiagomis 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 uždavinys 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. 

Garso sklaida apskaičiuota IMMI 2011-1 programa. Skaičiuojant triukšmą buvo priimtos 

šios programoje naudojamos standartinės sąlygos: oro temperatūra – +10 ºC, santykinis drėgnumas – 

70 %. Skaičiavimas buvo atliktas 1,5 m aukštyje (aukštis taikomas pramoniniams objektams vertinti) 

įvertinus PŪV teritorijoje esančius pastatus. Modeliavimo teritorijos dydis – 1,43 km2, modeliavimo 

tinklelio celės dydis 1x1 m, triukšmo sklaidos žingsnio dydis – 5 dBA, koordinačių sistema – LKS-

94. 

IMMI 2011-1 programa sudarant prognozes naudojo skaičiavimo standartą – pramoninės 

veiklos triukšmui – LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir 

vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017)“. 
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Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS-Urban 

5.0.1.3 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS-Urban 

5.0.1.3 modeliavimo sistema įtraukta į Rekomendacijas. ADMS-Urban 5.0.1.3 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, 

medžiagų 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 medžiagomis 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. gruodžio 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“.  

Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS-Urban 

5.0.1.3 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). 

Garso sklaida apskaičiuota IMMI 2011-1 programa.  

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 dydžių.  

 

11. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos. 

Pagal atliktą prognozuojamų sveikatos rizikos veiksnių (triukšmo ir aplinkos oro taršos cheminėmis 

medžiagomis) analizę, siūlomos F. Užkuraitienės IĮ PŪV SAZ ribos sutampa su sklypo (Vilniaus g. 

80E, Joniškis) ribomis (11.1 pav.). SAZ ribų dydis – 0,4786 ha. 
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11.1 pav. Siūlomos SAZ ribos. 

 

 

12. Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, 

emisijų kontrolės ir pan. 

 

Papildomos specialios neigiamą poveikį mažinančios priemonės nenumatomos, nes 

triukšmo ir maksimali aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis neviršija ribinių verčių, taikomų 

gyvenamajai aplinkai. 
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veiklos išplėtimo, Vilniaus g. 80E, Joniškyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.
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Faustos Užkuraitienės individualiai įmonei,
el. p. uzkuraitienes.imone@gmail.com

UAB „Rilemija“,
el. p. info@rilemija.lt 

Į 2020-10-27
2020-10-01

Nr. 2020/10/27-1
Nr. 2020-10/01-1

Subjektams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA 
DĖL METALO LAUŽO IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, LAIKYMO IR APDOROJIMO 

VEIKLOS IŠPLĖTIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2020-11-      Nr. (30.4)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Faustos Užkuraitienės individuali įmonė, 
buveinės adresas: Vilniaus g. 80, LT-84166 Joniškis (registracijos adresas: Knygnešių g.4, Satkūnų 
k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav.), tel./faksas: +370-426-52223, tel.: +370-686-39498, el. p. 
uzkuraitienes.imone@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Rilemija“ Aplinkosauginiai 
sprendimai, įmonės adresas Tilžės g. 198, II aukštas 76203 Šiauliai, tel. +370-41-200670, mob. tel. 
+370-686-08872, el. p. info@rilemija.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo 
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 
priedo punktą (-us). Atranka atliekama vadovaujantis 2 priedo 11.13 papunkčiu – metalo laužo, 
įskaitant nebetinkamas naudoti (eksploatuoti) transporto priemones, saugyklų įrengimas (kai 
bendras saugojimo plotas 0,5 ha ar didesnis arba bendras saugojimo pajėgumas 500 tonų ar 
daugiau); 11.5 papunkčiu – nepavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus 
paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų; 14 
papunkčiu – 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.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) pavadinimas – metalo laužo ir kitų atliekų 
surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Faustos Užkuraitienės individualios įmonės (toliau – 
Įmonė) PŪV adresas: Vilniaus g. 80E, Joniškis,  Joniškio r. sav. PŪV išplėtimas bus vykdomas 
esamame žemės sklype, kuriame jau vykdoma veikla, kurio bendras plotas 0,4786 ha, o užstatytas 
plotas sudaro 0,4636 ha žemės sklypo dalį. Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai. Sudaryta 
valstybinė žemės nuomos sutartis ir registruota Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
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banke. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos.

PŪV vieta pagal Joniškio miesto bendrąjį planą1 patenka į esamas pramoninės paskirties 
teritorijas. Žr. informacijos atrankai dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Informacija 
atrankai) 15 pav.

PŪV vietos situacijos schema ir gretimybės žiūr. Informacijos atrankai 16 pav. ir 7 
lentelėje. Gretimybėse nėra įmonių, kurios užsiima atliekų tvarkymo veikla.

Gretimybėse ir  0,5 km spinduliu nėra mokyklų, ligoninių, miegamųjų miesto rajonų, kitų 
visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingų objektų.  Artimiausias visuomeninės paskirties 
objektas yra Nakvynės namai – krizių centras, apie 1,1 km atstumu nuo veiklavietės.

Atstumai iki Joniškio ligoninės, Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro, adresu 
Pašvitinio g. 21, Joniškis ~2,44 km; atstumas iki Joniškio r. policijos komisariato, adresu 
Medžiotojų g. 1, Joniškis ~2,90 km. Artimiausios ugdymo įstaigos - iki Joniškio vaikų darželio 
„Vyturėlis“, adresu Melioratorių a. 14, Joniškis ~1,74 km; atstumas iki Joniškio Aušros gimnazijos, 
adresu S. Goeso g. 2, Joniškis  ~2,20 km. Žiūr. Informacijos atrankai 17 pav.

Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės 
veiklos vietos. 

Artimiausios pavienės privačios gyvenamosios teritorijos nuo PŪV veiklavietės yra 
nutolusios apie 145-220 m atstumu. Sklypo gretimybėse šiaurinėje dalyje už ~145 m yra 
gyvenamosios paskirties pastatas, adresu Stoties g. 44, Joniškis, taip pat pietų kryptimi už ~150 m 
gyvenamosios paskirties pastatas, adresu Vilniaus g. 84, bei už ~220 m pietryčių kryptimi 
gyvenamosios paskirties pastatas, adresu Subačiūnų km. 1, Kepalių sen., Joniškio r. sav. PŪV vieta 
ir artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai ir jų padėtis PŪV gretimybėse, taip pat PŪV sklypo 
ribos bei privažiavimas yra pateikiami Informacijos atrankai 18 pav. Artimiausia tankiai 
apgyvendinta teritorija yra Ziniūnai, nutolusi daugiau kaip 990 m atstumu.

Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius 
(naudingas iškasenas, geologinius reiškinius). Artimiausias naudingųjų iškasenų dolomito telkinys 
yra Skaistgirio sen., Joniškio raj. ir nuo veiklavietės nutolęs daugiau kaip 15 km. Žr. Informacijos 
atrankai 20  pav.

Informacija apie kraštovaizdį, vietovės reljefą. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės 
struktūros žemėlapį PŪV vieta žymima V0H3-c, kur: vertikaliosios sąskaidos (erdvinis 
despektiškumas) veiksnys V0- neišreikšta vertikalioji sąskaida – lyguminis kraštovaizdis su 1 
lygmens videotopais; Kraštovaizdžio vizualinės struktūros horizontaliosios sąskaidos (erdvinis 
atvirumas) veiksnys H3 – vyraujančių atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis; 
Kraštovaizdžio struktūros vizualinio dominantiškumo veiksnys b – kraštovaizdžio erdvinėje 
struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų 
žemėlapį teritorijos bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis: molingų lygumų kraštovaizdis, 
kuriame vyraujantys medynai yra uosiai, baltalksniai, o sukultūrinimo pobūdis - agrarinis mažai 
urbanizuotas kraštovaizdis. Informaciją apie PŪV teritorijoje ir gretimose žemės sklypuose 
vyraujantį kraštovaizdį žr. Informacijos atrankai 22 punktą, kuriame pateikiamos ištraukos ir iš 
Lietuvos kraštovaizdžio žemėlapių.

Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos 
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausioje aplinkoje ir gretimose teritorijose nėra 
gamtos paveldo objektų, saugomų teritorijų (rezervatų, draustinių, nacionalinių ir regioninių parkų, 
apsaugos zonų ir kt.). Artimiausia saugoma teritorija nuo veiklavietės apie 2,5 km atstumu 
pietvakarių kryptimi yra Vilkiaušio botaniniame - zoologiniame draustinyje Vilkiaušio miškas, 
kuris priklauso Europos ekologinio tinklo Natura 2000 buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms 
BAST (vietovės identifikacinis Nr. LTJOI0009).  Žr. Informaciją atrankai 28, 29 pav.

1 Joniškio miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. 
sprendimu Nr. T-208 „Dėl Joniškio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau - Joniškio miesto teritorijos 
bendrasis planas). 
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Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, 
vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias 
saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes. Vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos 
duomenimis, PŪV vieta patenka į Joniškio girininkijos teritoriją. Artimiausias miškas yra 
pietvakarių kryptimi apie 2,5 km atstumu nuo PŪV teritorijos - Vilkiaušio miškas, priklausantis II 
miškų grupei – Specialios paskirties miškai A. Ekosistemų miškai; IV miškų grupei - Ūkiniai 
miškai; III miškų grupė. Apsauginiai miškai. PŪV teritorijoje miškų nėra. Žr. Informacijos atrankai 
30 pav. PŪV veiklos išplėtimas planuojamas esamoje veiklavietėje, kurio užstatytas žemės sklypo 
plotas sudaro 96,9 %. Šioje PŪV vietoje saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių nėra, teritorija 
padengta kieta danga, todėl PŪV poveikis šiems aplinkos komponentams išsamiau 
neanalizuojamas.

Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių 
zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos 
zonas ir juostas. PŪV vieta  į jautrias aplinkos požiūriu  teritorijas nepatenka. PŪV vietoje ar 
gretimybėse nėra upių, ežerų ar tvenkinių, PŪV vieta nepatenka į paviršinio vandens telkinių 
apsaugos zonas ir apsaugos juostas. Artimiausias vandens telkinys – Purvės upelis  nuo veiklavietės 
nutolęs apie 40 m atstumu (Nr. 4001213) Žr. Informacijos atrankai 31 pav.

PŪV vieta į požeminių vandenviečių apsaugos zonas nepatenka. Joniškio požeminio 
geriamojo vandens vandenvietė Nr. 32 nuo PŪV nutolusi apie 1,530 km. Arčiausiai nuo PŪV 
teritorijos nutolusias geriamo gėlo vandens vandenvietes žiūr. Informacijos atrankai 35 pav.

Informacija apie teritorijos taršą praeityje. Pagal Ekogeologinių rekomendacijų žemėlapį 
artimiausi ekogeologiniai taršos šaltiniai  nutolę nuo veiklavietės: TŠ Nr. 2505 ( plovykla) ~85 m 
atstumu; TŠ Nr. 2510 ( degalinė) ~125 m atstumu; TŠ Nr. 2508 ( naftos bazė) ~170 m atstumu. 
Informacijos apie teritorijos taršą praeityje, t.y. iki Įmonės veiklos pradžios, nagrinėjamoje PŪV 
teritorijoje sukaupta nėra. Ekogeologinių tyrimų atlikta nebuvo. Žr. informacijos atrankai 36 pav.

Potencialių taršos židinių žemėlapyje pažymėti nuo PŪV organizatoriaus veiklavietės  
artimiausiai nutolę taršos šaltiniai nurodyti Informacijos atrankai 61, 62 psl. 37 pav.

Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos 
Kultūros vertybių registre. PŪV vietoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Veiklavietė į 
kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas nepatenka. Artimiausi kultūros paveldo 
objektai: Nr.1 Vandentiekio bokštas (kodas 30733) – nuo PŪV vietos nutolęs apie 0,840 km 
atstumu; Nr.2 Lietuvos partizanų kapai (kodas 22570) – nuo PŪV vietos nutolęs apie 1,260 km 
atstumu; Nr.3 Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Gintaro Ramono kapas 
(kodas 31808) – nuo PŪV vietos nutolęs apie 1,340 km atstumu. Žr. Informacijos atrankai 28 p.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Metalo laužo ir kitų atliekų 
tvarkymo, jų laikymo, apdorojimo veiklą planuojama vykdyti atviroje, kieta danga (betonas, 
asfaltas) padengtoje aikštelėje, viename uždarame 10 m2 kilnojamame pastate (spalvotųjų metalų 
laikymui) ir  24 m2 ploto lengvų konstrukcijų stoginėje, kurią planuojama statyti papildomai su 
betonuotu pagrindu (akumuliatorių ir susidariusių pavojingų atliekų laikymui). Įmonei  pagal sutartį 
taip pat priklauso ir kiti statiniai. Giluminių gręžinių įrengti nėra planuojama. Veiklos išplėtimas 
nereikalauja esamų statinių griovimo, pertvarkymo, bus naudojami esami teritorijoje statiniai 
(aikštelė, tvora, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai).

Esami šiuo metu projektiniai įrenginio pajėgumai: juodųjų metalų laužo atliekos (įskaitant 
nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 6593,0 t/m; spalvotųjų metalų laužo atliekos – 455,0 t/m; 
švino akumuliatorių atliekos -  4,0 t/m. Iš viso: 7052,0 t/m. 

Esami leistini didžiausi vienu metu laikomų atliekų kiekiai: juodųjų metalų laužo atliekos 
(įskaitant nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 300 t, spalvotųjų metalų laužo atliekos – 10,0 t, 
švino akumuliatorių atliekos -  0,4 t/m. Iš viso: 310,4 t. 

PŪV projektiniai įrenginio pajėgumai  po veiklos išplėtimo: juodųjų metalų laužo atliekos 
(įskaitant nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 10 000,0 t/m; spalvotųjų metalų laužo atliekos – 1 
000,0 t/m; akumuliatorių atliekos (pavojingos ir nepavojingos) – 50,0 t/m. Iš viso: 11 050,0 t/m.
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Planuojami didžiausi vienu metu laikomų ( toliau – DVML) atliekų kiekiai po veiklos 
išplėtimo: juodųjų metalų laužo atliekos (įskaitant nepavojingas ENTP ir EEĮ atliekas) – 700 t; 
spalvotųjų metalų laužo atliekos – 100,0 t; akumuliatorių atliekos (pavojingos ir nepavojingos) – 
10,0 t; po atliekų apdorojimo susidarančios atliekos (19 12 12) – 4,0 t; netinkamos naudojimui 
padangos (16 01 03) – 3,0 t. Iš viso DVML atliekų kiekis: 817,0 t.

Atliekų tvarkymo metu planuojami naudoti įrenginiai nurodyti Informacijos atrankai 1 
lentelėje. 

Planuojamų tvarkyti atliekų sąrašas, kiekiai, atliekų tvarkymo būdai, po atliekų apdorojimo 
susidarančių atliekų sąrašas, kiekiai, tvarkymo būdai pateikiami Informacijos atrankai 3 lentelėje. 

Juodųjų metalų laužo atliekų tvarkymas (įskaitant metalinę pakuotę, nepavojingas 
eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ENTP) ir nepavojingas elektros ir 
elektroninės įrangos (toliau EEĮ). Juodųjų metalų  laužo atliekos yra surenkamos iš fizinių, juridinių 
asmenų ir kitų organizacijų Įmonės arba atliekų turėtojų transportu ir atvežamos į Įmonės 
eksploatuojamą atliekų tvarkymo veiklavietę. Atliekos yra vežamos dengtose transporto priemonėse 
taip užtikrinant, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Pristačius 
juodųjų metalų atliekas yra atliekama priimamų atliekų kontrolė, kurios metu yra tikrinama, ar 
priimamoje atliekų siuntoje nėra atliekų, kurių Įmonė neturi teisės tvarkyti, o taip pat siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų priimamos radiaciją skleidžiančios, sprogios, degios ar pavojingos metalų 
atliekos. Įmonė atlieka gauto metalo laužo radiacinę kontrolę nešiojamu kombinuotu jonizuojančios 
spinduliuotės  matuokliu. Priklausomai nuo atliekų sudėties ir užterštumo kitomis atliekomis, jos 
gali būti tvarkomos S5 ar R12 tvarkymo būdais. Apdorojus metalą gaunamos juodųjų metalų 
atliekos kodu 19 12 02. Jeigu juodųjų metalų laužas turi kitų sudedamųjų dalių, tuomet metalo 
laužo atliekos tvarkomos S5 kodu. Esant poreikiui, gali būti išnuomojamas metalo laužo presas, 
kuris supresuos metalo laužo atliekas ir sumažins laikomo metalo laužo tūrį, leis taupiau išnaudoti 
metalo laužo aikštelės teritoriją. Juodųjų metalų atliekų tvarkymo technologinio proceso schema 
pateikiama Informacijos atrankai 3 pav. 

Nepavojingas EEĮ atliekas ir EEĮ dalis (varikliukai, transformatoriai ir pan.) planuojama 
surinkti be pavojingų sudedamųjų dalių. Planuojama surinkti EEĮ ir jų dalių atliekas, kurios 
tinkamos surinkti kaip metalo laužo atliekos. Nepavojingas EEĮ atliekas ardyti neplanuojama. 
Nepavojingos EEĮ ir jų dalių atliekos, sukaupus didesnį kiekį, rūšiuojamos pagal metalo rūšį, 
pjaustomos (jei reikia) į mažesnius gabaritus ir perduodamos tolimesniam sutvarkymui kitiems 
atliekų tvarkytojams kaip metalo laužas. Po EEĮ atliekų ar jų dalių rūšiavimo, pjaustymo gali 
susidaryti atliekos: juodieji metalai (19 12 02), spalvotieji metalai (19 12 03) ir kitos mechaninio 
apdorojimo atliekos (19 12 12). Jeigu EEĮ atliekos nepjaustomos, nerūšiuojamos ar kitaip 
neapdorojamos, tuomet jos perduodamos tais pačiais EEĮ ir jų dalių atliekų kodais ( 16 02 14, 16 02 
16, 20 01 36).

Nepavojingos ENTP atliekos (16 01 06), kuriose nėra pavojingų sudedamųjų dalių ir turi tik 
metalines kėbulo dalis, priimamos, ir, laikymo patogumui, toliau laikomos sudėtos į rietuvę viena 
ant kitos. Nepavojingos ENTP atliekos gali būti pjaustomos kaip metalo laužas į mažesnių gabaritų 
atliekas. Rūšiavimo metu susidarys juodieji metalai (19 12 02), kitos mechaninio apdorojimo 
atliekos (19 12 12). 

Jeigu nepavojingos ENTP (16 01 06) turi kitų nepašalintų sudedamųjų dalių (plastiko, stiklo, 
tekstilės ir kt.), tuomet gali būti nuimamos padangos su ratlankiais ir tokios ENTP be tolimesnio 
ardymo sandėliuojamos aikštelėje, sudėtos į rietuvę viena ant kitos, vėliau perduodamos 
tolimesniam sutvarkymui kitiems atliekų tvarkytojams su nepašalintomis plastiko, stiklo, tekstilės ir 
kt. dalimis tokioms įmonėms, kurios turi smulkinimo ir pašalinių medžiagų atskyrimo įrenginius. 
Nepavojingųjų ENTP atliekų neplanuojama ardyti iki atskirų sudedamųjų dalių, todėl plastiko, 
stiklo, tekstilės, ar kitų atliekų susidarymas neplanuojamas. Gali susidaryti netinkamos naudojimui 
padangos (16 01 03) po padangų nuėmimo nuo ENTP.

Juodojo metalo laužo, nepavojingų ENTP atliekos, nepavojingos EEĮ atliekos bus laikomos 
atviroje metalo laužo atliekų aikštelėje, kurioje yra įrengta skysčiams nelaidi kieta danga (betono ir 
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asfalto danga). Reikalavimų laikomo metalo laužo krūvos aukščiui nėra, todėl krūvos aukštis gali 
siekti 3-10 m, planuojama laikyti iki 700 t juodųjų metalų laužo atliekų. Juodojo metalo laužo 
atliekų laikymui (kartu su nepavojingomis ENTP atliekomis) skiriamas 1200 m2 aikštelės plotas.

Spalvotųjų  metalų laužo atliekų tvarkymas (įskaitant spalvotą metalinę pakuotę, kabelių ir 
laidų atliekas). Spalvotųjų metalų atliekos yra surenkamos iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų 
organizacijų Įmonės arba atliekų turėtojų transportu ir atvežamos į eksploatuojamą atliekų 
tvarkymo veiklavietę. Atliekos yra vežamos dengtose transporto priemonėse taip užtikrinant, kad 
vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Spalvotųjų metalų atliekų tvarkymo 
technologinio proceso schema pateikiama Informacijos atrankai 4 pav. Pristačius spalvotųjų metalų 
atliekas yra atliekama priimamų atliekų kontrolė, kurios metu yra tikrinama, ar priimamoje atliekų 
siuntoje nėra atliekų, kurių Įmonė neturi teisės tvarkyti, o taip pat siekiant užtikrinti, kad nebūtų 
priimamos radiaciją skleidžiančios, sprogios, degios ar pavojingos metalų atliekos. Įmonė atlieka 
gauto metalo laužo radiacinę kontrolę nešiojamu kombinuotu jonizuojančios spinduliuotės  
matuokliu.

Spalvotieji metalai pjaustomi dujine įranga, rūšiuojami, suspaudžiami, smulkinami. 
Išrūšiavus spalvotąjį metalą, gaunamos spalvotųjų metalų atliekos, žymimos kodu 19 12 03. Jeigu 
spalvotųjų metalų laužas turi kitų sudedamųjų dalių, tuomet metalo laužo atliekos tvarkomos S5 
kodu. Spalvotųjų metalų atliekos bus rūšiuojamos, atskiriamos kitos sudedamosios dalys, gaunamos 
išrūšiuotos spalvotųjų metalų atliekos (19 12 03) ir po mechaninio apdorojimo atliekos (19 12 12).

Spalvotojo metalo laužo atliekų dalis  (varis, žalvaris) bus laikoma uždarame kilnojamame 8 
m2 pastate. Kita dalis spalvotojo metalo laužo bus laikoma atviros aikštelės dalyje tvarkingose 
krūvose, konteineriuose, talpose ar kitose laisvai pasirinktose pakuotėse (didmaišiuose). 
Planuojamas DVML spalvotojo metalo laužo atliekų kiekis – 100 t, kurio laikymui skirtas 8 m2 
plotas pastate ir 294 m2 plotas atviroje atliekų laikymo aikštelėje su kieta danga. Bendras plotas, 
skirtas spalvotojo metalo laužo atliekų laikymui, sudaro 302 m2.

Akumuliatorių tvarkymas. Akumuliatorių atliekos (pavojingos ir nepavojingos) yra 
surenkamos iš fizinių, juridinių asmenų ir kitų organizacijų Įmonės arba atliekų turėtojų transportu 
ir atvežamos į eksploatuojamą atliekų tvarkymo veiklavietę. Atliekos yra vežamos dengtose 
transporto priemonėse taip užtikrinant, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į 
aplinką. Atliekų tvarkymo aikštelėje akumuliatoriai rūšiuojami pagal rūšį (švino, nikelio-kadmio, 
gyvsidabrio akumuliatoriai, šarminiai ir kiti akumuliatoriai). Toks akumuliatorių tvarkymas 
(rūšiavimas) priskiriamas atliekų paruošimui naudoti R12 būdu. Akumuliatorių ardymas į sudėtines 
dalis atliekų tvarkymo aikštelėje neplanuojamas. Akumuliatorių laikymui numatyta 24 m2 ploto 
lengvų konstrukcijų stoginė su betonuota kieta grindų danga. Patalpų aukštis akumuliatorių laikymo 
vietoje siekia iki 3,0-3,5 m. Pavojingų akumuliatoriai bus laikomi plastikiniuose uždengiamuose 
konteineriuose (1200x800x790), kurie atsparūs akumuliatoriaus viduje esantiems skysčiams. 
Planuojama, kad viename konteineryje telpa 1,0 t akumuliatorių atliekų. Numatyta, kad DVML 
atliekų kiekis iki 10,0 t, iš jų: 9,5 t pavojingų ir 0,5 t nepavojingų. Akumuliatorių laikymui reikės 13 
vnt. plastikinių konteinerių. Visi akumuliatoriai laikomi atskirai pagal rūšis ir nemaišomi su kitomis 
atliekomis. Pavojingų akumuliatorių atliekų laikymo talpos paženklintos specialios formos 
etiketėmis. Nepavojingų akumuliatorių atliekų laikymo talpos ženklinamos laisvos formos 
etiketėmis. Sukaupus akumuliatorių didesnį kiekį, jų atliekos perduodamos pagal rašytines sutartis 
tolimesniam sutvarkymui atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms Lietuvos Respublikos 
teritorijoje arba išvežamos/eksportuojamos į kitas šalis perdirbimui. Akumuliatorių atliekų 
tvarkymo technologinio proceso schema pateikiama Informacijos atrankai 5 pav.

Planuojamas darbo režimas: 1 pamaina, darbo dienomis, darbo laikas 8:00- 17:00 val., 250-
255 d.d. per metus; darbuotojų skaičius - 12-15.

Žaliavų naudojimas, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir 
pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą. PŪV organizatorius ūkinės veiklos metu 
planuoja naudoti papildomas medžiagas dyzeliną, dujas, absorbentus. Naudojamų papildomų 
medžiagų sąrašas, jų kiekiai bei šių medžiagų savybės pateiktos Informacijos atrankai 4 lentelėje.
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Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio 
naudojimo mastas. PŪV metu vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių) gamtos ištekliai, 
dirvožemis, biologinė įvairovė nebus naudojami, todėl PŪV poveikis neanalizuojamas. Kasimo 
darbai, gręžinių įrengimo, infrastruktūros įrengimo darbai neplanuojami. Planuojama pastatyti 
lengvų konstrukcijų stoginę (4m x 6m), kurios plotas 24 m2, o aukštis 3,0-3,5 m. Stoginės grindys 
padengtos kieta danga (betonu). Žr. Informacijos atrankai 7 p.

Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį. PŪV metu įrenginių ir transporto 
priemonių veikimui bus naudojamas dyzelinis kuras. Per metus planuojama sunaudoti apie 25,0 
tonų dyzelinio kuro. Dyzelinis kuras veiklavietėje nelaikomas. Dyzelinu pasipildoma degalinėse. 
Elektros energija bus naudojama teritorijos apšvietimui, administracinių patalpų apšildymui elektra. 
Per metus planuojama sunaudoti iki 3 000 kWh. Žr. Informacijos atrankai 8 p.

Pavojingų, nepavojingų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios 
atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų 
tvarkymo veiklos rūšis. 

Informacija apie PŪV organizatoriaus metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir 
apdorojimo veiklos išplėtimo metu tvarkomas ir planuojamas tvarkyti atliekas, jų kodus, 
planuojamus metinius pajėgumus (t/m), tvarkymo būdus, planuojamus DVML atliekų kiekius, po 
atliekų apdorojimo susidarančias atliekas pateikiama Informacijos atrankai 3 lentelėje.

F. Užkuraitienės IĮ atliekų laikymo zonavimo schema pateikiama Informacijos atrankai 6 
pav.

Griovimo darbai nenumatomi, todėl statybinių atliekų nesusidarys. PŪV metu pavojingųjų 
atliekų susidarys tik pašluostės ir absorbentai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis (15 02 02*) – 
2 t/m. Radioaktyvios atliekos nesusidarys, nes nebus tvarkomos radioaktyvios atliekos ar 
radioaktyvių medžiagų turintys šaltiniai. Detalesnė informacija apie aikštelės priežiūros metu 
susidarančias atliekas, jų susidarymo šaltinius, kiekius ir tvarkymo būdus žr. Informacijos atrankai 
lentelėje Nr. 5. Periodiškai valant ir prižiūrint atliekų tvarkymo aikštelės dangą, gali susidaryti 
atliekos: teritorijos valymo atliekos (20 03 03), kurios laikomos zonoje su kitomis nepavojingomis 
atliekomis.  Administracinėje veikloje gali susidaryti atliekos: mišrios komunalinės atliekos (20 03 
01), kurios laikomos mišrių komunalinių atliekų konteineryje. Visos atliekos atiduodamos pagal 
sutartis su atliekų tvarkytojais. 

Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas. PŪV metu gamybinės 
nuotekos nesusidarys, nes vanduo gamybos reikmėms nenaudojamas. Veiklos vykdymo metu 
susidarys buitinės nuotekos, kurios iš administracinio pastato išleidžiamos į Joniškio miesto 
centralizuotus tinklus. Planuojama per metus sunaudoti iki 20 m3/m vandens buities reikmėms. 
Susidarančių buitinių nuotekų kiekis prilyginamas planuojamo sunaudoti buities reikmėms vandens 
kiekiui, todėl numatomas buitinių nuotekų susidarymas iki 20 m3/m. Žr. Informacijos atrankai 10 p.

Atliekų laikymo, rūšiavimo ir perdirbimo zonos yra priskiriamos galimai taršiai teritorijai. 
Paviršinių nuotekų surinkimas vykdomas nuo 0,250 ha užstatytos ir betono kieta danga padengtos 
atliekų laikymo aikštelės. Paviršinės nuotekos nuo kieta danga padengtos teritorijos surenkamos 
paviršinių nuotekų surinkimo sistema į paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Po išvalymo 
paviršinės nuotekos iš valymo įrenginių išleidžiamos į gamtinę aplinką, į Purvės upelį. Planuojama, 
kad per metus ant kieta danga padengtos metalo laužo laikymo aikštelės susidarys iki 1350 m3 
paviršinių nuotekų. Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento2 reikalavimais, ūkinės 
veiklos teritorijoje susidarančių nuotekų į gamtinę aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų 
užterštumas negali būti didesnis kaip: skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 
mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l; BDS7 didžiausia momentinė koncentracija – 
10 mg O2/l. Naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė 
koncentracija – 7 mg/l, kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija negali viršyti Nuotekų tvarkymo 

2 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d 
įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau - Paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamentas).
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reglamento3 I priede nurodytų medžiagų, II priedo A ir B1 sąrašuose nurodytų medžiagų DLK į 
gamtinę aplinką ir II priedo B2 sąraše nurodytų medžiagų DLK į nuotekų surinkimo sistemą, 
išskyrus išimtis, kai Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente arba kituose teisės aktuose nustatyti 
kitokie reikalavimai išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms. Žr. Informacijos atrankai 10 p.

Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, 
preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija. Atliekų tvarkymo metu planuojami naudoti įrenginiai 
nurodyti Informacijos atrankai 1 lentelėje (savivarčiai, vilkikas, kranas, atliekų žirklės-presas) viso 
5 vnt, kurie sunaudos apie 25,0 t/m dyzelino. Paskaičiuota, kad 10,0 t numatomo sunaudoti 
mobilioms transporto priemonėms (savivarčiai (1 vnt.) ir vilkikas (1 vnt.)) kuro kiekio bus 
sunaudojama už įmonės aikštelės ribų, vykdant atliekų transportavimą, todėl šios transporto 
priemonės aikštelėje taršos nesukurs, aplinko oro tarša aikštelės ribose šioms transporto 
priemonėms nevertinama. Metalo laužo atliekų krovos darbams atlikti bus naudojamas kranas 
FUCHS su griebtuvais ir atliekų žirklės-presas (viso 2 vnt.). Paskaičiuojama, kad bus sunaudota iki 
15,0 t/m dyzelino, kurį sudeginus į aplinkos orą iš šių dviejų mobilių transporto priemonių išsiskirs 
CO, NOx, SO2, KD, CH teršalai ir jų kiekis sudarys 3,8696 t/m. Papildomai oro taršą iš mobilių 
transporto priemonių sukurs įvažiuojantis ir išvažiuojantis autotransportas (sunkiasvoriai 
krovininiai automobiliai ir lengvieji automobiliai), kuris pagal atliktus skaičiavimus į aplinkos orą 
sugeneruos iki 0,0577 t/m oro teršalų CO, NOx, SO2, KD, CH. Numatomi į aplinkos orą išmetamų 
teršalų suminiai kiekiai iš mobilių transporto priemonių ir skaičiavimai pateikiami Informacijos 
atrankai 7.1 priede. 

PŪV vietoje eksploatuojamas vienas stacionarus neorganizuotas taršos šaltinis a.t.š.601, 
kuriame yra vykdomas negabaritinio metalo laužo pjaustymas dujomis. Pjaustant dujomis, 
naudojamos propano-butano ir deguonies dujų mišinys. Pjaustant metalo laužą, sudegus propano-
butano dujoms deguonies aplinkoje neorganizuotai išsiskirs į aplinkos orą teršalai (CO, NOx, MnO, 
KD). Pagal atliktus F.Užkuraitienės IĮ išmetamų teršalų iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą 
skaičiavimus, kurie pateikti Informacijos atrankai 7.2 priede bei 7 lentelėje nustatyta, kad į aplinkos 
orą per metus galėtų išsiskirti iki 0,318 t teršalų, kurie susidarytų iš metalo pjaustymo dujomis 
veiklos (neorganizuotas atmosferos taršos šaltinis 601). Stacionarių taršos šaltinių fiziniai 
duomenys, į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekiai, taršos šaltinių išsidėstymo schema 
pateikiami Informacijos atrankai  32, 33 psl. lentelėse bei schemoje. Nei vieno F. Užkuraitienės IĮ 
išmetamų teršalų koncentracija aplinkos ore, įmonės teritorijos ribose ir už jos ribų, neviršija ribinių 
verčių. Tai rodo, kad planuojama veikla žymios įtakos oro kokybei neturės. Žr. Informacijos 
atrankai 10 p.

Kvapai. PŪV kvapo šaltinių nenumatyta. Vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymu, 
t.y. nebus tvarkomos atliekos, galinčios smarkiai įtakoti stiprių, aštrių ar nemalonių kvapų 
susidarymą, todėl daroma išvada, kad PŪV neturės neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu 
gyvenamosios aplinkos ore. Cheminės medžiagos skleidžiančios kvapus PŪV nenaudojamos, nes jų 
naudojimas technologiniame procese nenumatytas, todėl šis klausimas išsamiau neanalizuojamas. 
Žr. Informacijos atrankai 11 p.

Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir 
nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija. Aplinkos triukšmo 
modeliavimas atliktas, adresu Vilniaus g. 80E, Joniškis. F. Užkuraitienės IĮ metalo laužo 
supirktuvės darbo laikas 8–17 val. (12–13 val. pietų pertrauka). Triukšmo lygis PŪV didžiąją metų 
dalį susidarys tik dienos metu, tačiau kai atliekamas metalo presavimas ir karpymas mobiliu 
įrenginiu, taip pat bus dirbama ir vakaro metu (2 dienas per metus). Įmonė atliko triukšmo sklaidos 
skaičiavimus ir modeliavimą, įvertino galimus triukšmo šaltinius (mobilios transporto priemonės, 
metalo pjaustymas dujomis, metalo karpymas žirklėmis, metalo pakrovimo/iškrovimo darbai ir kt. 
triukšmą keliantys šaltiniai). Veikloje nėra planuojami nepertraukiamo veikimo triukšmo šaltiniai. 
F.Užkuraitienės IĮ triukšmo sklaidos skaičiavimai ir žemėlapiai pateikiami Informacijos atrankai 

3 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu 
Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas).
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priede Nr.9. Atlikus triukšmo sklaidos modeliavimą nustatyta, jog pagal ribines vertes, pateikiamas 
HN 33:20114 (55 dB(A) dienos ir 50 dB(A) vakaro laikotarpiais) aplinkoje, veikiamoje pramoninės 
veiklos stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo, šio triukšmo lygis dienos ir vakaro 
laikotarpiais ties PŪV sklypo ribomis bei gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje ribinių verčių 
neviršys. Nakties laikotarpiu triukšmo į aplinką skleidžiama nebus. Prognozuojama, kad Vilniaus 
gatve su ūkine veikla susijusių ir esamų autotransporto srautų sukeliamas triukšmo lygis dienos 
laikotarpiu ties artimiausiais gyvenamaisiais namais neviršys HN 33:2011 nustatytos ribinės 65 
dB(A) vertės dienos laikotarpiu. Triukšmo vertinimo ataskaita pateikiama Informacijos atrankai 
priede Nr. 9. 

Biologinės taršos susidarymas. PŪV biologinės taršos neįtakoja, todėl tiesioginio poveikio 
žmonių sveikatai nebus. Atliekos apdorojamos teisės aktuose nustatytais terminais, taip siekiant 
išvengti vienu metu leidžiamų laikyti kiekių viršijimų. Teritorija periodiškai tvarkoma/valoma. Žr. 
Informacijos atrankai 14 p.

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, 
didelių avarijų, nelaimių ir kt., ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų 
prevencija. Metalo laužo apdorojimo ir kitų atliekų tvarkymo metu nebus eksploatuojami 
potencialiai pavojingi įrenginiai, kurie galėtų sukelti potencialų pavojų jų eksploatavimo metu. 
Pavojingų atliekų išsiliejimas ar patekimas į aplinką nenumatomas. Pavojingosios atliekos 
(akumuliatoriai) bus laikomos specialiose tam skirtose plastikinėse uždengiamose dėžėse, kurios 
atsparios akumuliatoriuose esantiems skysčiams. Pavojingų akumuliatorių laikymo vieta numatyta 
lengvų konstrukcijų stoginėje, kurio grindys padengtos skysčiams nelaidžia danga (betonu). 
Veiklavietėje susidariusios pavojingos atliekos, žymimos kodu 15 02 02*, laikomos tam skirtoje 
talpoje, nustatytoje zonoje, po stogine, todėl išsiliejimo ar pateikimo pavojingų medžiagų į aplinką 
rizika minimali. Įvykus nenumatytam naftos produktų ištekėjimui iš transporto priemonių, tam yra 
parengtos absorbento, pašluosčių atsargos. Įmonės direktorius arba jo paskirtas atsakingas asmuo 
kontroliuoja, kad ūkinė veikla būtų vykdoma vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos 
taisyklėmis5 ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą. Žr. Informacijos atrankai 
15 p.

Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro 
užterštumo, kvapų susidarymo). Planuojama atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma atviroje 
aikštelėje su įrengta paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema bei pastatuose, todėl vykdant 
veiklą dirvožemio ir vandens tarša nenumatoma, nelaimingų atsitikimų rizika minimali. Darbuotojai 
bus aprūpinti individualiomis apsaugos priemonėmis. Poilsiui numatytos administraciniame pastate 
buitinės patalpos dirbantiesiems. Oro užterštumo padidėjimas nenumatomas, nes cheminės 
medžiagos nebus naudojamos, o kitų aplinkos oro teršalų  išmetimai nežymūs, kurie be fono ar su 
fonu neviršys aplinkos ore nustatytų ribinių verčių. Informacijos atrankai priede Nr.8 pridedami 
aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai.

Atlikus F. Užkuraitienės IĮ PŪV triukšmo sklaidos modeliavimą, adresu Vilniaus g. 80E, 
Joniškis, nustatyta, jog PŪV sukeliamas triukšmo lygis dienos laikotarpiu ties PŪV sklypo ribomis 
bei gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje ribinių verčių neviršys. 

Vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymu, t.y. nebus atliekos, galinčios smarkiai 
įtakoti stiprių, aštrių ar nemalonių kvapų susidarymą, todėl daroma išvada, kad PŪV neturės 
neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, numatoma, kad rizika žmonių sveikatai dėl 

4 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011).
5 patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 
m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija).
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vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo yra minimali.
PŪV organizatorius aikštelėje atliekų tvarkymo veiklą jau vykdo. PŪV – metalo laužo ir 

kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimas numatytas 2021 m. Numatomas 
PŪV eksploatacijos laikas - neterminuotas.

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

6.1. Paaiškėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas didesnis poveikis aplinkai nei buvo 
vertinamas atrankos dokumentuose, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas 
poveikį mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.  

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

6.3. Naudojamų atliekų sąrašas, projektinis įrenginio pajėgumas, DVML atliekų kiekis, 
laikymo sąlygos aikštelėje ir pastatuose, tvarkymo būdai, teikiant paraišką taršos leidimui pakeisti, 
negali būti keičiami.

6.4.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, metalo 
laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos įrenginys yra atliekų tvarkymo 
objektas, todėl įrenginio teritorija turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento IV skyriaus 
nuostatas.

6.5. Atliekos gali būti laikomos, vadovaujantis AT Įstatymo6 2 straipsnio 10 dalyje 
nustatytais terminais. 

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą (motyvai pagrindžiami remiantis 
tvarkos aprašo 1 priede nurodytais atrankos kriterijais, pagal kuriuos sprendžiama, ar turi būti 
atliktas PAV, įvertinus kriterijaus reikšmingumą).

7.1. Žemės sklypo, kuriame vykdoma ir planuojama vykdyti ūkinė veikla, naudojimo 
paskirtis – kita, būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. PŪV vieta atitinka Joniškio 
miesto bendrojo plano sprendinius, patenka į esamas pramoninės paskirties teritorijas.

7.2.  Pagal žemės gelmių registro požeminio vandens vandenviečių žemėlapį, PŪV teritorija 
-   įrenginio vieta nepatenka į vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų, pozonių ribas.

7.3. Pavojingųjų atliekų saugiam laikymui planuojama pastatyti lengvų konstrukcijų statinį 
(stoginę) su kieta grindų danga (betonu). Toks pavojingųjų atliekų tvarkymo būdas atitinka Atliekų 
tvarkymo taisyklių reikalavimus7.

7.4. Akumuliatorių atliekos nebus apdorojamos, tik laikomos stoginėje ir perduodamos 
galutiniams atliekų tvarkytojams. Šių atliekų tvarkymas, nurodytas Informacijos atrankai 
dokumente, atitinka Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo 
taisyklėse8  nustatytus reikalavimus.

7.5. Metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimas 
nesusijęs su kvapų susidarymu. Įrenginyje nebus tvarkomos atliekos, galinčios įtakoti kvapų 
susidarymą, todėl PŪV neturės poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore. 
Cheminės medžiagos, skleidžiančios kvapus, atliekų apdorojimo metu nebus naudojamos.

7.6. Poveikio aplinkos orui nebus, nes pagal Informacijoje atrankai pateiktą aplinkos oro 
taršos modeliavimą, PŪV keliama aplinkos oro tarša, kartu įvertinus foninę taršą, neviršys leistinų 
ribinių verčių. 

7.7. PŪV vieta į jautrias aplinkos požiūriu teritorijas nepatenka, PŪV veiklos vietoje ar 
gretimybėse nėra upių, ežerų ar tvenkinių, PŪV vieta nepatenka į paviršinio vandens telkinių 

6 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – AT Įstatymas).
7 patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės).
8 Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir 
akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-386 redakcija).
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apsaugos zonas ir apsaugos juostas, todėl šiems aplinkos komponentams metalo laužo ir kitų atliekų 
surinkimo, laikymo ir apdorojimo veiklos išplėtimas poveikio nesukels.

7.8. Planuojama atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma atviroje aikštelėje, kurioje įrengta 
paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistema, bei pastatuose, todėl vykdant veiklą dirvožemio ir 
vandens taršos nenumatoma, nelaimingų atsitikimų rizika minimali.

7.9. Neigiamo poveikio materialinėms vertybėms po PŪV veiklos išplėtimo nenumatoma, 
kadangi bus vykdomos tos pačios veiklos, kaip šiuo metu yra vykdoma esama veikla, tik didės 
įmonės metinės surenkamų atliekų apyvartos, padidės DVML atliekų kiekiai, atliekų laikymo 
vietos, atsiras naujas superkamų atliekų srautas (surenkami įvairių rūšių akumuliatoriai).

7.10. Šalia Įmonės ir gretimybėse planuojamos veiklavietės 0,5 km spinduliu nėra mokyklų, 
ligoninių, miegamųjų miesto rajonų, kitų visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingų objektų, 
todėl poveikio visuomeninės paskirties objektams PŪV nesukels.

7.11 Artimoje aplinkoje ir gretimose teritorijose nėra gamtos paveldo objektų, saugomų 
teritorijų (rezervatų, draustinių, nacionalinių ir regioninių parkų, apsaugos zonų ir kt.), „Natura 
2000“ teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija nuo veiklavietės apie 2,5 km atstumu pietvakarių 
kryptimi yra Vilkiaušio botaniniame - zoologiniame draustinyje Vilkiaušio miškas, kuris priklauso 
Europos ekologinio tinklo Natura 2000 buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms BAST (vietovės 
identifikacinis Nr. LTJOI0009).

7.12. Planuojamas sklypas yra pramoninėje Joniškio miesto dalyje, kurioje veiklą vykdo 
kitos komercinės ir/ar pramonės įmonės. Įmonė gali turėti teigiamą verslo sąveiką, nes galės 
bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, organizacijomis superkant metalo laužo ir kitas atliekas. 

7.13. Vadovaujantis Specialiųjų ŽNS Įstatymo9 nuostatomis, PŪV turi būti nustatoma 100 m 
norminio dydžio sanitarinės apsaugos zona (toliau – SAZ). Gyvenamosios ir visuomeninės 
paskirties teritorijos į SAZ ribas nepatenka. Veiklos vykdytojas pateikė įsipareigojimą teisės aktų 
nustatyta tvarka nustatyti ir įteisinti SAZ, įrašant specialiąsias žemės naudojimo sąlygas 
Nekilnojamojo turto kadastre.

7.14. PŪV išplėtimas vykdomas esamoje teritorijoje, su pilnai įrengta infrastruktūra, todėl 
toks išplėtimas nereikalauja papildomų kasimo, kraštovaizdžio keitimo, statybos darbų, mažiau 
įtakojama aplinkinių teritorijų ir gyventojų gyvenimo kokybė, siekiama racionaliai išnaudoti 
turimas patalpas, žemės sklypo teritoriją. 

7.15. Pagal pateiktą Informaciją atrankoje į aikštelę priimtos atliekos bus tvarkomos 
laikantis atitinkamų atliekų srautų tvarkymui keliamų reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos 
Atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose atliekų tvarkymą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Vadovaujantis PAV įstatymo10 6 straipsnio 5 dalimi, Atrankos tvarkos aprašo11, 49 punktu, 
PAV subjektų pateikti pasiūlymai: 

Joniškio rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 
punkte nustatytą kompetenciją  Raštu12 nurodė, kad pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir PŪV 
neturi. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – 
NVSC) Šiaulių departamentas, atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, 
galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinęs pateiktą informaciją dėl PŪV atrankos 
išvados veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai Raštu13 pasiūlė atlikti PAV. Atkreipė 

9 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 (toliau – Specialiųjų 
ŽNS Įstatymas). 
10 Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – PAV įstatymas).
11 Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017-10-16 Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
12 2020-10-20 raštas Nr. (3.8E) S-4767 „Dėl pasiūlymų teikimo“.
13 2020-10-14 Nr. (6.24 14.3.5 E)-2-80990 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. spalio 2 d. pranešimo dėl 
poveikio aplinkai vertinimo atrankos“.
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dėmesį, kad „<...2020 m. sausio 1 d. įsigalios 2019-06-06 priimtas Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166, kuriame numatytas 100 m sanitarinės apsaugos 
zonos (toliau – SAZ) dydis juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų laužo perdirbimo (atgavimo) veiklai 
(kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – 38.31, 38.32). SAZ tikslinamas poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo metu ar atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Atrankoje nėra 
informacijos apie nė vienos iš minėtų procedūrų SAZ tikslinimui.>“

Agentūra Raštu14 kartu su savo pastabomis persiuntė PŪV organizatoriui ir dokumentų 
rengėjai NVSC Šiaulių departamento raštą, kuriame nurodyti motyvai dėl sanitarinės apsaugos 
zonos (toliau – SAZ) nustatymo. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 39 punktu, Agentūra nurodė 
Informacijos atrankai 32 punktą papildyti, kokiame PŪV etape bus numatyta ir įgyvendinta SAZ 
nustatymo procedūra bei numatyti priemones galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai 
išvengti, jį sumažinti, užkirsti jam kelią, pateikiant šių priemonių aprašymą Informacijos atrankai 
29.1 papunktyje ir pateikti įgyvendinimo grafiką, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 32 punkte. 

NVSC Šiaulių departamentas raštu15 informavo, kad „<...įvertino papildomai pateiktą 
informaciją dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados veiksnių, galinčių daryti įtaką 
visuomenės sveikatai ir numatomas sanitarines apsaugos zonas, konstatuoja, kad planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas>...>bendra didžiausia sanitarinė apsaugos 
zona nustatoma 100 m., kuri gali būti patikslinta ir sumažinta, atlikus papildomai Poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo procedūrą >“.

Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal kompetenciją, nustatytą PAV įstatymo 6 
straipsnio 5 dalies 3 punkte, pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir PŪV per nustatytą terminą 
nepateikė.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pagal 
kompetenciją nustatytą PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punkte, pasiūlymų dėl atrankos 
informacijos ir PŪV per nustatytą terminą nepateikė.

PAV įstatymo 7 straipsnio 6 punkte nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos 
gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV 
poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese 
nedalyvavo.

8. Priimta atrankos išvada. Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, 
atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ir, įgyvendinus 6 punkte nurodytas priemones, neigiamam 
poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią bei pateiktą informaciją atrankai dėl poveikio 
aplinkai vertinimo, priima atrankos išvada – metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir 
apdorojimo veiklos išplėtimui, adresu Vilniaus g. 80E, Joniškis, poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta 
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas 
(PAV)> 2020 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Šiaulių 
regionas ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti16.

Direktoriaus įgaliota
direktoriaus pavaduotoja Aldona Teresė Kučinskienė

14 2020-10-26 Agentūros raštas Nr.(30.4)-A4E-9552 „Dėl F. Užkuraitienės IĮ planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai  informacijos atrankai“.
15 2020-11-10 raštas Nr. (6-24) 14.3.5E)2-96307 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. spalio 28 d. pranešimo dėl 
papildytos poveikio aplinkai vertinimo atrankos“. 
16Lietuvos 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.
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vALSTvBES ;wtoruE neotsrRu cENTRAS
Lvovo g. 25-101 , 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 31 1 , el.p. info@registrucentras.lt

NEKTLNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO lSnnSaSAICISTRU fflSTSA!

2019-10-23 11 .12.02

1. Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:
Registro Nr.: 441 487 455

Registro tipas:Zem6s sklypas su statiniais
Sudarymo data. 2005-1 1-03

Adresas:JoniSkis, Vilniaus g. 80E

2. Nekilnojamieji daiktai :

2.1. Zem6s sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1 235-6500

Zem6s sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovds pavadinimas. 473010602:53 JoniSkio m. k.v.

Daikto pagrindin6 naudojimo paskirtis: Kita
ZemOs sklypo naudojimo budas: Pramonds ir sand6liavimo objektq teritorijos

Zemes sklypo plotas.0.4786 ha
UZstatyta teritorija: 0.4636 ha

Kitos 2emds plotas:0.0150 ha
Zem6s 0kio naudmenq na5umo balas:48.9

Matavi mq tipas : Zemds s klypas suform uotas atliekant kadastri n i us
matavimus

lndeksuota Zemds sklypo vertd:18384 Eur
Zem6s sklypo vert6:11490 Eur

Vidutin6 rinkos vertd.17000 Eur
Vidutin6s rinkos vertds nustatymo data. 2019-1 0-23

Vidutin6s rinkos vert6s nustatymo bUdas. Masinis vertinimas
Kadastro duomenq nustatymo data: 2019-09-17

2.2. Kiti inZineriniaistatiniai - Tvora
Apra5ymas / pastabos:T8 L=715,55 kv. m, t9 L=19.55 kv.m - -

Unikalus daikto numeris: 4400-0790-77 O0

Daikto pagrindind naudojimo paskirtis. Kiti inZineriniai statiniai (kiemo irenginiai)
Zymdjimas plane-t8,t9

Staty,bqE Pradzios metai. 20
Statybos pabaigos metai. 2005

Baigtumo procentas. 100 %
Atkirrimo sqnaudos (statybos veftd):40700 Eur

Fizinio nusiddvejimo procentas: 30 %
Atkuriamoji verte. 28500 Eur

Vidutine rinkos vertd:28500 Eur
Vid u ti nds ri n kos vertes n u statymoffl das:Atkuriamoji vert6

Vi d uti nes ri n kos vertds n u statymo data'. 201 4-0 1'01
a d astro d uomenLlustaty mo daia 2006=OZI(IF

2.3. Kiti inZineriniaistatiniai - Kiemo aik5tel6
U ni kal us dai kto numeris : 4400-0790-7 1 44

Daikto pagrindind naydojimo paskirtis. Kiti inZineriniai statiniai
Zymdjimas ptane:b7

Statusas: Suformuotas padalijus daiktq
Daikto istorin6 kilmd:Gautas padalijus daiktq, unikalus daikto numeris 4400-0501-

8468
Statybos pradZios metai: 1 965
Statybos pabaigos metai: 1 965

Baigtumo procentas: '100 %
Plotas.4073.10 kv. m

MedZiaga. Asfaltas
AtkUrimo sqnaudos (statybos vertd). 252000 Eur

Fizinio n usiddvdjimo procentas'. 7 5 %
Atkuriamoji vertd: 63000 Eur

Vidutine rinkos vert6:63000 Eur
Vidutines rinkos vertes nustatymo bUdas: Atkuriamoji vert6

Viduti n6s ri n kos vertds n ustatymo data. 2017 -01 -O'l
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Kadastro duomenq nustatymo data: 2006-02-08

4. Nuosavybd:
4.1. Nuosavybds teis6

Savininkas: Faustos UZku raitien6s individuali imon6, a.k. 300589039
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0790-7144, apraSyti p. 2.3.

lregistravimo pagrindas:2008-05-30 Pri6mimo - perdavimo aktas Nr. GB-2941
2008-05-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. GB-2940
2012-08-07 Turto pardavimo i5 varZytyniq aktas Nr. 2
201 6-0 4-27 S us ita rimas
2017 -02-02 P aZy ma ap ie n a uj ai s uform u otq ne ki I noja moj o
turto kadastro objektq (statiniq) galimybq naudoti pagal
paskirti Nr. SNP2-13

f ra5as galioja:Nuo 2017-02-22

4.2. Nuosavyb6s teisd
Savininkas: Faustos UZku raitiends individ uali imon6, a. k. 300589039

Daiktas. kiti statiniai Nr. 4400-0790-7700, apraSyti p. 2.2.
lregistravimo pagrindas.2008-05-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. GB-2940

2008-05-30 Pri6mimo - perdavimo aktas Nr. GB-2941
lra5as galioja: Nuo 2008-06-05

4.3. Nuosavybds teisd
Savininkas. LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 1 1 1 105555

Daiktas. 2em6s sklypas Nr. 4400-1235-6500, apra5ytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas:2007-10-03 Apskrities virSininko isakymas Nr. V-4420
lra5as galioja: Nuo 2007-1 0-22

5. Valstybds ir savivaldybiq Zem6s patik6jimo teis6:
5.1. Valstybinds Zem6s patik6jimo tei-s6

Patik6tin is: Nacionali n6 Zem6s tarnyba prie Zem6s 0 kio m i n isterijos,
a.k.188704927

Daiktas. Zemds sklypas Nr. 4400-1235-6500, apra5ytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas:Zemds lstatymo pakeitimo ir papildymo istatymas Nr. Xl-
912,2010 m. birZelio 18 d.

lra5as galioja: Nuo 201017-01

6. Kitos daiktinds teis6s : jraSq ndra

7. Juridiniai faktai:

N uomininkas: Faustos UZkuraitiends individuali imon6, a.k. 300589039

lregnstravirnop@ i-
Nr. N47/2007-0154
2008-05-30 Pirkimo - pardavimo sutaftis Nr. GB-2940

Plotas.0.4786 ha
I raSas galioja.i.luo 2008-06-05

Term i nas : lka 2057 -1'l -07

8. Zymos: ira5q ndra

9. Specialiosios Zem6s ir mi5ko naudojimo s4lygos:
9.1. Vl. Elektros linijq apsaugos zonos

Daiktas: Zemds sklypas Nr. 4400-1235-6500, apraSytas p. 2.1.
lregistravimo pagrindas:2019-09-30 Nacionalinds Zemds tarnybos teritorinio skyriaus

ved 6jo s prend imas Nr. 27SK-476-(1 4.27 .1 1 0.1

Plotas.230.00 kv. m
lra5as galioja: Nuo 2019-10-10

XLIX. Vandentiekio, lietaus irfekalin6s kanalizacijos tinklq ir
9.2. irenginiq apsaugos zonos

Daiktas: Zemds sklypas Nr. 4400-1235-6500, apra5ytas p. 2.1.
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lregistravimo pagrindas:2019-09-30 Nacionalin6s 2em6s tarnybos teritorinio skyriaus
ved djo s pren di mas N r. 27SK-47 6-('1 4.27 .1 1 0.1

Plotas:30.00 kv. m
lra5as galioja: Nuo 201 9-10-10

XX. PoZeminio vandens-vandenvie6iq apsaugos zonos
Daiktas: 2em6s sklypas Nr. 4400-1235-6500, apra5ytas p. 2.1.

lregistravimo pagrindas.2019-09-30 Nacionalin6s 2em6s tarnybos teritorinio skyriaus
ved6jo sprendimas Nr. 27SK-47 6-(1 4.27 .1 1 0.)

Plotas:4786.00 kv. m
lraSas galioja: Nuo 2019-10-10

10. Daikto registravimas ir kadastro 2ymos:
10.1 Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

AIDAS MARTINAITIS
Daiktas: Zem6s sklypas Nr. 4400-1235-6500, apra5ytas p. 2.1.

f registravimo pagrindas.2015-04-07 Kvalifikacijos paZymdjimas Nr. 2M-M-2238
2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla

lraSas galioja: Nuo 20'1 9-1 0-1 0

Kadastro d uomen q tiksli n imas (dai kto reg istravimas)
Daiktas: Zem6s sklypas Nr. 4400-1235-6500, apra5ytas p. 2.1.

f registravimo pagrindas'.2019-09-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla
201 9-09-30 Nacionalin6s Zem6s tarnybos teritorinio skyriaus
veddjo sprendimas Nr. 27SK-47 6-(1 4.27 .1 1 0.1

lraSas galioja: Nuo 201 9-1 0-10

Suform uotas padalij i mo bridu (dai kto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0790-7144, apraSyti p. 2.3.

lregistravimo pagrindas.2006-02-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla
2017 -02-02 P aZy ma a p ie n a uj a i s uform u otq n e ki I n oj a m oj o
tudo kadastro objektq (statiniq) galimybg naudoti pagal
paskirti Nr. SNP2-13

lra5as galioja: Nuo 2017-02-21

Suformuotas statant (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0790-7700, apra5yti p. 2.2.

lregistravimo pagrindas.2006-05-30 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas

10.2.

lraSas galioja. Nuo 2007-03-23

13. Informacija apjeduo sandoriuitikslinimq: ira5q ndra

10 3
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PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS 

  

2022 m. gegužės   24   d. Nr. (5.58-10)-B8-1528 
 

 

El. paštu pateikiame Šiaulių meteorologijos stoties (toliau – MS) 2017–2019 m. ir 2021 m. 

duomenis teršalų sklaidos skaičiavimams.   

Šiaulių MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m; 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologinių stebėjimų 

nuostatus meteorologijos stotyse visi stebėjimai atliekami kas 1 val.  

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje. 

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 

D1-492 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 

„Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 

meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo“. 
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 F. Užkuraitienės IĮ planuojamos ūkinės veiklos, metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo
 veiklos išplėtimo, Vilniaus g. 80E, Joniškyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 

V PRIEDAS
        AAA 2022 m. gegužės 31 d. raštas Nr. (30.3)-A4E-6479 

                       Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų
 



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898 

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijai 

el. p. aurelija.zaliene@nvspl.lt

2022-05- Nr. (30.3)-A4E-

     

Į

Į 2022-05-20 Nr. S-909

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenis, kurie bus naudojami atliekant F. Užkuraitienės IĮ, Vilniaus g. 80 E, Joniškis, oro teršalų 

sklaidos aplinkos ore modeliavimą.

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo 

duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 

D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 

meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir   

Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. 

įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos 

poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme 

nurodytų teršalų sklaidos modeliavimą, turi būti naudojamos apie ūkinės veiklos objektą, kurio 

poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos 

objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, 

parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 

27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos 

ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir turi būti naudojamos santykinai švarių Lietuvos 

kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos 

Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV 

skaičiavimams“.

Elektroninio dokumento nuorašas
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Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra 

priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose 

ar atrankos dokumentuose) pateiktų į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo 

duomenų iki 2 km spinduliu apie Jūsų prašyme nurodytą ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį 

aplinkos orui numatoma vertinti, nėra.

Šį atsakymą turite teisę apskųsti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 

09311 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba 

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 įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių objektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų 

išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys, 32 lapai.

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento             Loreta Jovaišienė

Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja 

Jurgita Ivanauskienė, tel. 8 616 22392, el. p. jurgita.ivanauskiene@gamta.lt
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 Greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys

UAB „Linas agro“ 
Vilniaus g. 62, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 
paėmimo (matavimo) vietoje

koordinatės
pavadinimas Nr.

X Y
aukštis, 

m

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto 
greitis, 

m/s

temperatūra, 
oC

tūrio 
debitas, 
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
kaminas 001 475170,1 6232340,4 3,0 0,1 3,7 176 0,018 4320
ortakis 002 475164,4 6232581,6 20,0 0,4 16,3 18 1,921 1300
ortakis 003 475161,8 6232577,0 19,0 0,85 12,6 18 6,704 1300
ortakis 004 475157,1 6232619,1 4,0 1,0 11,9 21 8,674 1200
ortakis 005 475157,1 6232619,1 7,0 1,0 11,8 21 8,601 1200
ortakis 006 475157,1 6232619,1 10,0 1,0 11,9 21 8,674 1200
ortakis 007 475157,1 6232619,1 13,0 1,0 12,0 21 8,747 1200
ortakis 008 475157,1 6232619,1 16,0 1,0 12,1 21 8,820 1200
ortakis 009 475148,8 6232577,5 7,0 1,0 11,9 23 8,616 1200
ortakis 010 475148,8 6232577,5 10,0 1,0 11,7 23 8,471 1200
ortakis 011 475148,8 6232577,5 13,0 1,0 11,7 23 8,471 1200

kaminas 012 475169,9 6232342,5 3,0 0,1 3,1 160 0,015 4320
neorganizuotas 601 475181,0 6232560,3 10,0 0,5 5,0 0 0,981 720
neorganizuotas 602 475174,8 6232564,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 720
neorganizuotas 603 475169,6 6232631,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 160
neorganizuotas 604 475153 6232541,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 160
neorganizuotas 605 475155 6232608,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 160
neorganizuotas 606 475163 6232621,0 10,0 0,5 5,0 0 0,981 160
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2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidut. maks.

metinė, 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

020302 katilinė 001 anglies monoksidas 
(A) 177 mg/Nm3 109,3 123,0 0,039

  

VŠK  JUNKERS                          
(24 kW galios)  azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 22,7 26,0 0,014

020302 katilinė 012 anglies monoksidas 
(A) 177 mg/Nm3 93,3 110,0 0,039

  

VŠK  JUNKERS                              
(24 kW galios)  azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3 12,6 14,0 0,014

10 grūdų 
valymas

grūdų valomoji 
CDM 167 002 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,17347 0,22553 0,812

10 grūdų 
valymas

grūdų valomoji 
CCD 146 003 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,09624 0,12506 0,450

10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-28 004 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,09329 0,09329 0,403

10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-28 005 anglies monksidas (B) 5917 g/s 0,06806 0,06806 0,294

   azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,02731 0,02731 0,118
    kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,09329 0,09329 0,403

10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-28 006 anglies monksidas (B) 5917 g/s 0,06806 0,06806 0,294

    azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,02731 0,02731 0,118
    kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,09329 0,09329 0,403

10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-28 007 anglies monksidas (B) 5917 g/s 0,06806 0,06806 0,294

   azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,02731 0,02731 0,118
   kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,09329 0,09329 0,403

10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-28 008 anglies monksidas (B) 5917 g/s 0,06829 0,06829 0,295

   azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,02708 0,02708 0,117
   kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,09329 0,09329 0,403
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10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-28 009 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,08380 0,08380 0,362

10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-22 010 anglies monksidas (B) 5917 g/s 0,07338 0,07338 0,317

   azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,02639 0,02639 0,114
   kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,08380 0,08380 0,362

10 grūdų 
džiovinimas

grūdų džiovykla 
AG-22 011 anglies monksidas (B) 5917 g/s 0,07338 0,07338 0,317

   azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,02639 0,02639 0,114
   kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,08356 0,08356 0,361

10 grūdų 
priėmimas autoiškrautuvas 601 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,16474 0,16474 0,427

10 grūdų 
priėmimas autoiškrautuvas 602 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,16474 0,16474 0,427

10 grūdų 
pakrovmas

geležinkelio vagonų 
pakrovimo mazgas 603 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,33333 0,33333 0,768

10 grūdų 
priėmimas autoiškrautuvas 604 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,16474 0,16474 0,427

10 grūdų 
pakrovmas

autotransporto 
pakrovimo mazgas 605 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,54167 0,54167 0,312

10 grūdų 
pakrovmas

autotransporto 
pakrovimo mazgas 606 kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,54167 0,54167 0,312
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ŽŪK „Joniškio aruodas“
Sandėlių g. 5, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
(X;  Y)

aukštis,
m

išmetimo 
angos

matmenys, m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,
°C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė,

val./metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001 X-6232528; 
Y-474840 4,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 313,7

002 X-6232528; Y-
474840 4,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 313,7

003 X-6232528; Y-
474840 5,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 313,7

004 X-6232528; Y-
474840 6,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 313,7

Grūdų  džiovyklos „Tornum TK 6-18-4“ 
Nr.1

ciklofanų išmetimo ortakiai

005 X-6232528; Y-
474840 6,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 313,7

006 X-6232537; Y-
474844 4,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 311,3

007 X-6232537; Y-
474844 4,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 311,3

008 X-6232537; Y-
474844 5,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 311,3

009 X-6232537; Y-
474844 6,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 311,3

Grūdų  džiovyklos „Tornum TK 6-18-4“ 
Nr.2

ciklofanų išmetimo ortakiai

010 X-6232537; Y-
474844 6,0 Ø 1,0 11,93 35 8,333 311,3
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015 X-6232584; Y-
474794 19,5 Ø 1,0 11,93 35 8,333 514,4

016 X-6232586; Y-
474794

19,5 Ø 1,0 11,93 35 8,333 514,4

017 X-6232585; Y-
474796

19,5 Ø 1,0 11,93 35 8,333 514,4

018 X-6232584; Y-
474798

19,5 Ø 1,0 11,93 35 8,333 514,4

Grūdų džiovyklos „AMG-20“ ciklofanų 
išmetimo ortakiai

019 X-6232582; Y-
474797

19,5 Ø 1,0 11,93 35 8,333 514,4

Grūdų  valomosios „Sigma 756-2A-I“ 
Nr.1 ortakis 011 X-6232521; Y-

474836 9,0 Ø 0,5 5,16 24,1 0,904 61,2

Grūdų  valomosios „Sigma 756-2A-I“ 
Nr.2 ortakis 012 X-6232518; Y-

474835 9,0 Ø 0,5 8,44 24,1 1,482 17,3

Grūdų  valomosios „Schmidt-Seeger-SMA 
203-3“ ortakis 013 X-6232580; Y-

474799 4,2 0,4 x 0,4 11,68 14,3 1,401 49,6

Grūdų  valomosios „BSX-200“ ortakis 014 X-6232584; Y-
474811 14,0 Ø 0,85 5,66 22,0 2,997 23,0

Grūdų iškrovimas iš autotransporto į 
priėmimo duobę 601 X-6232540; Y-

474818 2,0 4,0 x 6,0 3,0 0 - 2,1786

Nuovalų pakrovimas 602 X-6232545; Y-
474822 3,0 4,0 x 5,0 3,0 0 - 0,0105

Grūdų iškrovimas iš autotransporto į 
priėmimo duobę 603 X-6232537; Y-

474827 2,0 4,0 x 6,0 3,0 0 - 1,6266

Grūdų pakrovimas į autotransportą 604 X-6232525; Y-
474825 3,0 Ø 0,5 3,0 0 - 1,0334

 Grūdų pakrovimas į geležinkelio vagonus 605 X-6232519; Y-
474849 3,0 Ø 0,5 3,0 0 - 0,8651
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Grūdų iškrovimas iš autotransporto į 
priėmimo duobę 606 X-6232597; Y-

474818 2,0 4,0 x 8,0 3,0 0 - 0,4521

Grūdų pakrovimas į autotransportą 607 X-6232596; Y-
474807 4,0 0,25 x 0,25 3,0 0 - 0,5380

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas

arba  Nr.
pavadinimas Nr. pavadinimas kodas

vnt. vidut. maks.

metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01293 0,01293 0,0146

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03312 0,03303 0,0373

001

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00549 0,00549 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01293 0,01293 0,0146

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03312 0,03303 0,0373

002

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00549 0,00549 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01293 0,01293 0,0146

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03312 0,03303 0,0373

003

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00549 0,00549 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01293 0,01293 0,0146

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03312 0,03303 0,0373

004

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00549 0,00549 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01293 0,01293 0,0146

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03312 0,03303 0,0373

020305 Grūdų
džiovinimas

Grūdų  džiovyklos 
„Tornum TK 6-18-
4“ Nr.1 ciklofanų 
išmetimo ortakiai

005

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00549 0,00549 0,0062

020305 Grūdų Grūdų  džiovyklos 006 Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01294 0,01294 0,0145
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Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03311 0,03311 0,0371

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00553 0,00553 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01294 0,01294 0,0145

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03311 0,03311 0,0371

džiovinimas „Tornum TK 6-18-
4“ Nr.2 ciklofanų 
išmetimo ortakiai

007

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00553 0,00553 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01294 0,01294 0,0145

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03311 0,03311 0,0371

008

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00553 0,00553 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01294 0,01294 0,0145

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03311 0,03311 0,0371

009

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00553 0,00553 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,01294 0,01294 0,0145

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,03311 0,03311 0,0371

020305 Grūdų
džiovinimas

Grūdų  džiovyklos 
„Tornum TK 6-18-
4“ Nr.2 ciklofanų 
išmetimo ortakiai

010

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00553 0,00553 0,0062

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00521 0,00521 0,0059

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01323 0,01323 0,0150

015

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00221 0,00221 0,0025

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00521 0,00521 0,0059

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01323 0,01323 0,0150

016

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00221 0,00221 0,0025

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00521 0,00521 0,0059

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01323 0,01323 0,0150

017

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00221 0,00221 0,0025

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00521 0,00521 0,0059

020305 Grūdų
džiovinimas

Grūdų  džiovyklos 
„AMG-20“ 

ciklofanų išmetimo 
ortakiai

018

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01323 0,01323 0,0150
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Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00221 0,00221 0,0025

Anglies monoksidas (B) 5917 g/s 0,00521 0,00521 0,0059

Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01323 0,01323 0,0150

019

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00221 0,00221 0,0025

Grūdų  valomosios 
„Sigma 756-2A-I“ 

Nr.1 ortakis
011 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01333 0,01434 0,0029

Grūdų  valomosios 
„Sigma 756-2A-I“ 

Nr.2 ortakis
012 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01154 0,01294 0,0007

Grūdų  valomosios 
„Schmidt-Seeger-

SMA 203-3“ 
ortakis

013 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00930 0,00968 0,0017

Grūdų 
valymas

Grūdų  valomosios 
„BSX-200“ ortakis 014 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,15364 0,16860 0,0127

Grūdų 
iškrovimas iš 
autotransporto 

į priėmimo 
duobę

Priėmimo duobė 
Nr.1 601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,46003 2,46003 2,1786

Nuovalų 
pakrovimas Pakrovimo vieta 602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,50287 0,50287 0,0105

Grūdų 
iškrovimas iš 
autotransporto 

į priėmimo 
duobę

Priėmimo duobė 
Nr.2 603 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,45963 2,45963 1,6266

0,001202

Grūdų 
pakrovimas į 

autotransportą
Pakrovimo vieta 604 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,46427 0,46427 1,0334
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Grūdų 
pakrovimas į 
geležinkelio 

vagonus

Pakrovimo vieta 605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,33999 0,33999 0,8651

Grūdų 
iškrovimas iš 
autotransporto 

į priėmimo 
duobę

Priėmimo duobė 
Nr.4 606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,46242 2,46242 0,4521

Grūdų 
pakrovimas į 

autotransportą
Pakrovimo vieta 607 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,46426 0,46426 0,5380

UAB „Joniškio grūdai“
Žemaitės g. 1, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ventiliacinė anga 003 x-6233639
y-475758 24,0 0.50 10,2 19,0 1,94 1025

Ventiliacinė anga 065 x-6233410
y-475672 6,0 0,30 4,28 19,0 0,33 330

Ventiliacinė anga 150 x-6233647
y-475775 5,0 0.18 10,85 19,0 0,30 1026

Ventiliacinė anga 153 x- 6233409
y- 475678 6,0 0,30 4,17 19,0 0,31 344
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Ventiliacinė anga 164 x-6233579
y-475712 23,0 0,35 21,74 19,0 1,83 1191

Ventiliacinė anga 165 x-6233574
y-4757708 42,0 1,00 8,26 98,0 6,47 1799

Ventiliacinė anga 166 x-6233577 
y-475710 14,0 0,24 18,13 19,0 0,78 154

Ventiliacinė anga 167 x-6233592
y-475727 19,0 0,50 23,50 47,0 4,60 407

Ventiliacinė anga 185 x-6233581
y-475711 22,5 0,25 17,6 28,0 0,74 2015

Ventiliacinė anga 186 x-6233580
y-475711 22,5 0,20 16,3 34,0 0,41 2015

Ventiliacinė anga 187 x-6233430
y-475527 1,0 0,20 38,0 37,8 1,17 2015

Ventiliacinė anga 188 x-6233428
y-475525 5,2 0,64 18,2 32,6 5,56 2015

Ventiliacinė anga 189 x-6233432
y-475530 4,0 0,50 29,2 39,6 5,64 2015

Dūmtraukis 190 x-6233432
y-475534 6,0 0,30 17,83 87,0 1,26 4030

Neorganizuotas š.
Produkcijos išpyl. 610 x-6233595

y-475668 10,0 0,50 3,00 0,0 0,59 290

Neorganizuotas š.
Produkcijos išpyl. 611 x-6233596

y-475669 10,0 0,50 3,00 0,0 0,59 290

Neorganizuotas š.
Produkcijos išpyl. 612 x-6233601

y-475669 10,0 0,50 3,00 0,0 0,59 902

Neorganizuotas š.
Žaliavų išpyl. 615 x-6233596

y-475682 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 209

Neorganizuotas š.
Žaliavų išpyl. 616 x-6233612

y-475713 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 206

Neorganizuotas š.
Žaliavų išpyl. 617 x-6233608

y-475721 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 659

Neorganizuotas š.
Žaliavų išpyl. 618 x-6233643

y-475732 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 58
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Neorganizuotas š.
Žaliavų išpyl. 619 x-6233690

y-475766 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 290

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovim. 636 x-6233592

y-475675 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 217

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 637 x-6233592

y-475677 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 205

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 638 x-6233595

y-475679 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 196

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 639 x-6233592

y-475677 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 188

Neorganizuotas š,  
Pašarų pakrovimas 640 x-6233591

y-475678 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 217

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 641 x-6233590

y-475680 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 183

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 642 x-6233592

y-475684 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 196

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 643 x-6233593

y-475684 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 184

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 644 x-6233585

y-475687 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 217

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 645 x-6233591

y-475690 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 179

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 646 x-6233619

y-475760 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 188

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 647 x-6233607

y-475676 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 205

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 648 x-6233611

y-475677 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 202

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 649 x-6233605

y-475679 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 199

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 650 x-6233606

y-475685 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 217

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 651 x-6233630

y-475759 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 208
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Neorganizuotas š.
Grūdų išpylimo 

duobė
652 x-6233647

y-475778 10,0 0,5 3,00 0,0 0,59 184

Dūmtraukis 176 x-6233569
y-475729 42,0 0,60 7,21 125,0 2,05 8134

Ventiliacinė anga 182 x-6233592
y-475674 30,0 1,0 4,16 19,0 3,28 1799

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Pavadinimas Kodas Vienkartinis dydis Metinė 
t/metus

Veiklos 
rūšies 
kodas

Ceho ar kt.
Pavadinimas 

arba Nr. Pavadinimas Nr.
Vnt. Vidut. Maks.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventiliacinė anga 003 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,07518 0,07886 0,277
Ventiliacinė anga 150 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00277 0,00425 0,010
Ventiliacinė anga 164 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00721 0,01826 0,031
Ventiliacinė anga 165 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,02549 0,06457 0,165
Ventiliacinė anga 166 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00970 0,01619 0,005
Ventiliacinė anga 167 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,03275 0,06495 0,212
Ventiliacinė anga 182 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,02378 0,05989 0,154
Ventiliacinė anga 185 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,09266 0,09342 0,672
Ventiliacinė anga 186 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,03581 0,03608 0,260
Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 610 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00717 0,00835 0,007

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 611 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00603 0,00689 0,006

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 612 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00565 0,00605 0,018

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 636 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00759 0,00811 0,006

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 637 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00645 0,00729 0,005

10

 
  Kombinuotų 
       pašarų

gamybos
      cechas

Neorganizuotas š. 638 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00687 0,00723 0,005
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Pašarų pakrovimas
Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 639 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00596 0,00704 0,004

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 640 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00780 0,00943 0,006

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 641 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00792 0,00804 0,005

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 642 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00670 0,00719 0,005

Neorganizuotas š
Pašarų pakrovimas. 643 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00668 0,00701       0,004

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas

644 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00775 0,00957 0,006

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas

645 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00664 0,00817      0,004

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 646 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00609 0,00704 0,004

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 647 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00481 0,00581 0,004

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 648 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00708 0,00748 0,005

Neorganizuotas š
Pašarų pakrovimas. 649 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00609 0,00637 0,004

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 650 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00900 0,00951 0,007

Neorganizuotas š.
Pašarų pakrovimas 651 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00775 0,00819 0,006

Neorganizuotas š.
Grūdų išpylimas

652 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00798 0,00870 0,005

Neorganizuotas š.
Žaliavų (grūdų) 
išpylimas

615 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,01012 0,01118 0,008

Neorganizuotas š.
Žaliavų(grūdų)isp. 616 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00835 0,01012 0,006

 10

    

Neorganizuotas š. 617 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00797 0,01027 0,019
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Žaliavų (grūdų)išp.
Neorganizuotas š..
Žaliavų ( grūdų) 
išpylimas 618 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00909 0,00994 0,002

Neorganizuotas š.
Žaliavų ( grūdų) 
išpylimas

619 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,01127 0,01212 0,012

Ventiliacinė anga 187 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,04512 0,04622       0,328
Ventiliacinė anga 188 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,47951 0,48995       3,479

10 Jaukų-ėdalų 
Džiovykla 189

Kietosios dalelės C
Anglies monoksidas B

Azoto oksidai B

4281
5717
5872

g/s
g/s
g/s

0,55034
0,10152
0,06768

0,56524
0,11280
0,10716

      3,992
      0,737
      0,491

030103 Katilinė Kaminas 176
Anglies monoksidas A

Azoto oksidai A
177
250 mg/Nm3 2,00

112,0
3,00
127,0

2,359
0,944

II Katilinė Kaminas 190 Anglies monoksidas A
Azoto oksidai A

177
250 mg/Nm3 1,00

84,00
2,00
98,00

0,687
0,247

Ventiliacinė anga 065 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00342 0,00566 0,004
1202

Medienos 
gaminių 
cechas Ventiliacinė anga 153 Kietosios dalelės C 4281 g/s 0,00454 0,00582 0,006

UAB „Joniškio butų ūkis“ katilinė 
Žemaičių g. 59a, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
LKS-94

aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kaminas 001 x:623358;
y:475423 20 0,25 6,8 133 0,225 4380

Kaminas 002 x:6233504; 20 0,25 4,5 50 0,187 8760



15

y:475436

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydisVeiklos 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidut. maks.

metinė t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (A) 177 43 74 1,349

020103 Katilinė Kaminas 001
Azoto oksidai (A) 250

mg/m3
82 89 0,542

Anglies monoksidas (A) 177 3151 3791 3,185
Azoto oksidai (A) 250 135 139 0,650

Kietosios dalelės (A) 6493 58,7 61,0 0,026
020103 Katilinė Kaminas 002

Sieros dioksidas (A) 1753

mg/m3

0 0 0,240

UAB „Joniškio agrochemija“ 
Sandėlių g. 7, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
LKS-94

aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ortakis 001
x:6232225
y:474456

9,0 0,6 8,5 14,3 2,290 1000

Ortakis 002
x:6232221
y:474458 9,0 0,6 8,4 13,5 2,298 1000

Kaminas 003
x:6232229
y:474482 16,0 0,6 2,8 95,8 0,587 1000
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Aušinamo oro 
išmetimo anga 004

x:6232226
y:474474 3,5 0,75 6,3 25,6 2,554 1000

Aušinamo oro 
išmetimo anga 005

x:6232220
y:474476 3,5 0,75 6,5 25,4 2,635 1000

Kaminas 006
x:6232216
y:474488 16,0 0,6 3,3 101,4 0,052 1000

Aušinamo oro 
išmetimo anga 007

x:6232216
y:474479

3,5 0,75 6,5 25,9 2,626 1000

Aušinamo oro 
išmetimo anga 008

x:6232210
y:474482

3,5 0,75 6,4 23,1 2,612 1000

Kaminas 009
x:6232242
y:474495

13,0 0,2 3,2 50,5 0,085 4380

Kaminas 011
x:6232208
y:474576

16,0 0,6 3,4 111,5 0,031 1000

Ortakis 012
x:6232205
y:474563

9,0 0,6 8,1 13,5 2,190 450

Ortakis 013
x:6232207
y:474561

9,0 0,6 8,2 13,9 2,209 450

Aušinamo oro 
išmetimo anga 014

x:6232208
y:474570

3,5 0,75 6,7 26,4 2,707 450

Aušinamo oro 
išmetimo anga 015

x:6232203
y:474571

3,5 0,75 6,3 25,8 2,546 450

Kaminas 016
x:6232344
y:474594

12,0 0,2 2,1 50,4 0056 960

Kaminas 017
x:6232162
y:474307

12,0 0,2 1,9 60,3 0,049 960

Ortakis 018
x:6232218
y:474460

9,0 0,6 8,5 14,3 2,290 1000

Aušinamo oro 
išmetimo anga 019

x:6232224
y:474472

3,5 0,75 6,4 28,3 2,589 1000
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Aušinamo oro 
išmetimo anga 020

x:6232220
y:474474

3,5 0,75 6,5 25,6 2,618 1000

Aušinamo oro 
išmetimo anga 021

x:6232214
y:474476

3,5 0,75 6,4 27,3 2,577 1000

Aušinamo oro 
išmetimo anga 022

x:6232209
y:474479

3,5 0,75 6,3 26,4 2,728 1000

Aušinamo oro 
išmetimo anga 023

x:6232207
y:474566

3,5 0,75 6,5 25,9 2,626 450

Aušinamo oro 
išmetimo anga 024

x:6232203
y:474568

3,5 0,75 6,7 26,7 2,577 450

Ortakis 025
x:6232260
y:474584

8,0 0,6 8,3 12,9 2,244 1000

Ortakis 026
x:6232253
y:474586

8,0 0,6 8,7 12,9 2,352 1000

Ortakis 027
x:6232251
y:474572

4,0 1,20 6,9 29,3 7,043 1000

Ortakis 028
x:6232251
y:474572

7,0 1,20 6,8 28,4 6,987 1000

Ortakis 029
x:6232251
y:474572

10,0 1,20 6,8 26,7 7,010 1000

Ortakis 030
x:6232251
y:474572

13,0 1,20 6,5 28,4 6,723 1000

Grūdų 
išpylimas 601

x:6232228
y:474448

10,0 0,5 3,0 0 - 42

Grūdų 
išpylimas 606

x:6232197
y:474572

10,0 0,5 3,0 0 - 14

Grūdų išvalų 
iškrovimas 607

x:6232231
y:474467

10,0 0,5 3,0 0 - 20

Grūdų 
iškrovimas 608

x:6232168
y:474582

10,0 0,5 3,0 0 -
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Grūdų 
iškrovimas 609

x:6232183
y:474557

10,0 0,5 3,0 0 - 355

Grūdų išvalų 
iškrovimas 610

x:6232244
y:474591

10,0 0,5 3,0 0 - 7

Grūdų 
išpylimas 611

x:6232264
y:474595

10,0 0,5 3,0 0 - 117

Grūdų išvalų 
iškrovimas 612

x:6232206
y:474562

10,0 0,5 3,0 0 - 56

Metalų 
suvirinimas 613

x:6232324
y:474589

10,0 0,5 3,0 0 - 100

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks. metinė t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (A) 177 10 15 0,219Grūdų 

džiovykla
„M-819“ 

Nr.1

Kaminas 003 Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3
120 126 0,106

Anglies monoksidas (A) 177 13 16 0,219Grūdų 
džiovykla
„M-819“ 

Nr.2

Kaminas 006 Azoto oksidai (A) 250 mg/Nm3
124 129 0,106

Anglies monoksidas (A) 177 0 0 0,730
Azoto oksidai (A) 250 158 175 0,185

Sieros anhidridas (A) 1753 0 0 0,094

020302

Grūdų 
džiovykla
„M-819“ 

Nr.3

Kaminas 011

Kietosios dalelės (A) 6493

mg/Nm3

11,5 12,3 0,100
Anglies monoksidas (A) 177 - - 0,159

Azoto oksidai (A) 250 - - 0,024
Sieros anhidridas (A) 1753 - - 0,012

Administracij
os katilinė Kaminas 009

Kietosios dalelės (A) 6493

mg/Nm3

- - 0,064
020103

Mechaninių Kaminas 016 Anglies monoksidas (A) 177 mg/Nm3 - - 0,040
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Azoto oksidai (A) 250 - - 0,006
Sieros anhidridas (A) 1753 - - 0,003

dirbtuvių 
katilinė

Kietosios dalelės (A) 6493 - - 0,016
Anglies monoksidas (A) 177 - - 0,040

Azoto oksidai (A) 250 - - 0,006
Sieros anhidridas (A) 1753 - - 0,003

Svarstyklių 
katilinė Kaminas 017

Kietosios dalelės (A) 6493

mg/Nm3

- - 0,016
Grūdų 

valymas Ortakis 001 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,36732 0,37510 1,322

Grūdų 
valymas Ortakis 002 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,32471 0,33137 1,169

Grūdų 
valymas Ortakis 012 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,37515 0,38237 0,608

Grūdų 
valymas Ortakis 013 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,37443 0,38149 0,607

Grūdų 
valymas Ortakis 018 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,41060 0,41770 1,478

Grūdų 
valymas Ortakis 025 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,13666 0,14003 0,492

020305

Grūdų 
valymas Ortakis 026 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,15312 0,15805 0,551

Aušinamo oro 
išmetimo anga

004 Kietosios dalelės (C) 4281 0,02230 0,02301 0,080

Aušinamo oro 
išmetimo anga

005 Kietosios dalelės (C) 4281 0,02150 0,02200 0,077

Aušinamo oro 
išmetimo anga

019 Kietosios dalelės (C) 4281 0,03283 0,03379 0,118

Grūdų 
džiovykla
„M-819“ 

Nr.1
Aušinamo oro 
išmetimo anga

020 Kietosios dalelės (C) 4281

g/s

0,03498 0,03553 0,126

Aušinamo oro 
išmetimo anga

007 Kietosios dalelės (C) 4281 0,02327 0,02363 0,084

Aušinamo oro 
išmetimo anga

008 Kietosios dalelės (C) 4281 0,02212 0,02254 0,080

020305

Grūdų 
džiovykla
„M-819“ 

Nr.2 Aušinamo oro 
išmetimo anga

021 Kietosios dalelės (C) 4281

g/s

0,03760 0,03845 0,135
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Aušinamo oro 
išmetimo anga

022 Kietosios dalelės (C) 4281 0,04111 0,04163 0,148

Aušinamo oro 
išmetimo anga

014 Kietosios dalelės (C) 4281 0,04177 0,04228 0,068

Aušinamo oro 
išmetimo anga

015 Kietosios dalelės (C) 4281 0,04183 0,04249 0,068

Aušinamo oro 
išmetimo anga

023 Kietosios dalelės (C) 4281 0,04118 0,04210 0,067

Grūdų 
džiovykla
„M-819“ 

Nr.3
Aušinamo oro 
išmetimo anga

024 Kietosios dalelės (C) 4281

g/s

0,03829 0,03909 0,062

Anglies monoksIdas (B) 5917 0,03522 0,04930 0,127
Azoto oksidai (B) 5872 0,02113 0,02817 0,076Aušinamo oro 

išmetimo anga
027

Kietosios dalelės (C) 4281 0,03578 0,03684 0,129
Anglies monoksIdas (B) 5917 0,02096 0,02096 0,075

Azoto oksidai (B) 5872 0,01397 0,02096 0,050Aušinamo oro 
išmetimo anga

028
Kietosios dalelės (C) 4281 0,03934 0,04080 0,142

Anglies monoksIdas (B) 5917 0,02103 0,02804 0,076
Azoto oksidai (B) 5872 0,01402 0,01402 0,050Aušinamo oro 

išmetimo anga
029

Kietosios dalelės (C) 4281 0,03905 0,04003 0,141
Anglies monoksIdas (B) 5917 0,01345 0,02017 0,048

Azoto oksidai (B) 5872 0,00672 0,00672 0,024

Grūdų 
džiovykla

„CIMBRIA-
AMG-25“

Aušinamo oro 
išmetimo anga

030
Kietosios dalelės (C) 4281

g/s

0,03792 0,03913 0,137
Grūdų 

išpylimas
Išpylimo 

duobė
601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,45313 0,45313 0,128

Grūdų 
išpylimas

Išpylimo 
duobė

606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,45266 0,45266 0,072

Grūdų 
valmas

Grūdų išvalų 
iškrovimas

607 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00569 0,00569 0,001

Grūdų 
iškrovimas

Autoiškrautuv
as

608 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00489 0,00489 0,002

Grūdų 
iškrovimas

Autoiškrautuv
as

609 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00704 0,00704 0,009

020305

Grūdų 
valmas

Grūdų išvalų 
iškrovimas

610 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00569 0,00569 0,000
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Grūdų 
išpylimas

Išpylimo 
duobė

611 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,45455 0,45455 0,211

Grūdų 
valmas

Grūdų išvalų 
iškrovimas

612 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00569 0,00569 0,001

Anglies monoksidas (C) 6069 g/s 0,00556 0,00556 0,002
Azoto oksidai (C) 6044 g/s 0,01667 0,01667 0,006040210 Mechaninės 

dirbtuvės
Metalų 

suvirinimas
613

Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00833 0,00833 0,003

AB „Litagros prekyba“ Joniškio elevatorius 
Žemaitės g. 1, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 
paėmimo (matavimo) vietoje

Pavadinimas Numeris Koordinatės (X, 
Y)

Aukštis, 
m

Išmetimo 
angos 

matmenys

srauto greitis, 
m/s

temperatūra, 
°C

tūrio 
debitas, 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 

val./metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grūdų valymoji 174 475688, 
6233552 30 0,45 14,00 9,9 2,170 1590

Grūdų valymoji 175 475676, 
6233481 9 0,45 12,52 5,4 1,545 180

Norijos 4 vnt. ir svarstyklės, 2 
juosiniai transporteriai 180 475709, 

6233541 60 0,50 10,67 8,5 2,032 2700

Norijos 4 vnt.,  juostiniai 
transporteriai 2 vnt. 181 475703, 

6233554 4 0,50 17,23 9,1 3,198 2360

 Juostinis transporteris 183 475657, 
6233492 3 0,40 6,31 6,5 0,782 1610

 Juostinis transporteris 184 475657, 
6233495 3 0,40 6,19 12,2 0,576 1300

Grūdų valomoji 046 475592, 
6233345 19 0,80 18,94 7,4 1,765 150

Kaušinis elevatorius 047 475587, 
6233320 19 0.25 x 

0.60 10,88 7,0 1,015 150
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Grūdų džiovykla "Celinaja -30" 048 475587, 623334 25 1,00 4,45 42,6 3,005 784

Grūdų džiovykla "Celinaja -30" 154 475586, 
6233346 25 1,00 4,45 42,6 3,005 784

Grūdų džiovykla Nr.1 "M-819" 151 475683, 
6233476 3,4 1.60 x 

1.80 4,63 25 13,334 800

Grūdų džiovykla Nr.1 "M-819" 161 475679, 
6233479 3,4 1.60 x 

1.80 4,63 25 13,334 800

Grūdų džiovykla Nr.2 "M-819" 156 475678, 
6233466 3,4 1.60 x 

1.80 4,63 25 13,334 800

Grūdų džiovykla Nr.2 "M-819" 162 475674, 
6233469 3,4 1.60 x 

1.80 4,63 25 13,334 800

Grūdų džiovykla "Tornum" 168 475708, 
6233540 15 0,80 9,21 25 4,629 1650

Grūdų džiovykla "Tornum" 169 475708, 
6233540 18 0,80 9,21 25 4,629 1650

Grūdų džiovykla "Tornum" 170 475708, 
6233540 21 0,80 9,21 25 4,629 1650

Grūdų džiovykla "Tornum" 171 475710, 
6233543 15 0,80 9,21 25 4,629 1650

Grūdų džiovykla "Tornum" 172 475710, 
6233543 18 0,80 9,21 25 4,629 1650

Grūdų džiovykla "Tornum" 173 475710, 
6233543 21 0,80 9,21 25 4,629 1650

Grūdų priėmimas (rapsinis) 623 475716, 
6233501 1 0,5 3 0 - 238

Grūdų priėmimas (prie Celinaja-30 
džiovyklos) 624 475573, 

6233327 1 0,5 3 0 - 92,2

Grūdų priėmimas iš vagonų 626 475670, 
6233560 1 0,5 3 0 - 5,9

Nuovalų pakrovimas į 
autotransportą 627 475587, 623334 3 0,5 3 0 - 0,12

Nuovalų pakrovimas į 
autotransportą 628 475685, 

6233486 3 0,5 3 0 - 8,38
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Nuovalų pakrovimas į 
autotransportą (pagrindinė) 631 475704, 

6233549 3 0,5 3 0 - 8,38

Nuovalų pakrovimas į 
autotransportą 633 475586, 

6233346 3 0,5 3 0 - 0,12

Grūdų pakrovimas į geležinkelio 
valgonus 634 475691, 

6233551 5 0,5 3 0 - 483,9

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. Pavadinimas kodas vnt. vid. maks.
metinė, 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
020305 Elevatorius Grūdų valymoji 174 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03160 0,0426 0,1809

 Grūdų valymoji 175 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03214 0,03841 0,0208

 
Norijos 4 vnt. ir svarstyklės, 

2 juosiniai transporteriai 180 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,0325 0,03639 0,3159

 
Norijos 4 vnt.,  juostiniai 

transporteriai 2 vnt. 181 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,04508 0,0585 0,3830

  Juostinis transporteris 183 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01639 0,01912 0,0950
  Juostinis transporteris 184 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00951 0,01024 0,0445

 
Grūdų pakrovimas į 

autotransportą 615 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,81270 0,81270 0,1667

 
Grūdų pakrovimas į 

autotransportą 616 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,81270 0,81270 0,1667

 
Grūdų pakrovimas į 

autotransportą 617 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,81270 0,81270 0,1667

 
Grūdų pakrovimas į 

autotransportą 618 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,81270 0,81270 0,1667

 
Grūdų priėmimas 

(pagrindinis) 622 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,26460 0,26460 0,3875

 Grūdų priėmimas (rapsinis) 623 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 1,26460 1,26460 0,2267

 
Grūdų priėmimas (prie 
Celinaja-30 džiovyklos) 624 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 2,26460 2,26460 0,08779

 Grūdų priėmimas iš vagonų 626 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,26208 0,26208 0,0056
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Nuovalų pakrovimas į 

autotransportą 627 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,35000 0,35000 0,0002

 
Nuovalų pakrovimas į 

autotransportą 628 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,17500 0,17500 0,0053

 
Nuovalų pakrovimas į 

autotransportą 631 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,17500 0,17500 0,0053

 
Nuovalų pakrovimas į 

autotransportą 633 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,35000 0,35000 0,0002

 
Grūdų pakrovimas į 

geležinkelio valgonus 634 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,33170 0,33170 0,5778

 Grūdų valomoji 046 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,34839 0,34839 0,1881
 Kaušinis elevatorius 047 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,28336 0,28336 0,153

 
Grūdų džiovykla "Celinaja -

30" 048 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00570 0,00570 0,0161

   Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01455 0,01455 0,0411
 

Grūdų 
džiovykla 
"Celinaja -

30"
  Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00733 0,00733 0,0207

020305
Grūdų džiovykla "Celinaja -

30" 154 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00570 0,00570 0,0161

  Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01455 0,01455 0,0411
 

Grūdų 
džiovykla 
"Celinaja -

30"  Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00733 0,00733 0,0207

 
Grūdų džiovykla Nr.1 "M-

819" 151 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00722 0,007217 0,0208

   Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01842 0,01842 0,0530
 

Grūdų 
džiovykla 
Nr.1 "M-

819"   Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,06186 0,061864 0,1782

  Grūdų džiovykla Nr.1 "M-
819" 161 Anglies monoksidas 

(B) 5917 g/s 0,00722 0,007217 0,0208

    Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01842 0,01842 0,0530
    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,06186 0,061864 0,1782

 
Grūdų džiovykla Nr.2 "M-

819" 156 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00722 0,007217 0,0208

   Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01842 0,01842 0,0530
 

Grūdų 
džiovykla 
Nr.2 "M-

819"   Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,06186 0,061864 0,1782

  Grūdų džiovykla Nr.2 "M-
819" 162 Anglies monoksidas 

(B) 5917 g/s 0,00722 0,007217 0,0208

    Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,01842 0,01842 0,0530
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    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,06186 0,061864 0,1782

 Grūdų džiovykla "Tornum" 168 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00389 0,00389 0,0231

   Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00994 0,00994 0,0590
 

Grūdų 
džiovykla 
"Tornum"   Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00353 0,00353 0,021

  Grūdų džiovykla "Tornum" 169 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00389 0,00389 0,0231

    Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00994 0,00994 0,0590
    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00353 0,00353 0,021

  Grūdų džiovykla "Tornum" 170 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00389 0,00389 0,0231

    Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00994 0,00994 0,0590
    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00353 0,00353 0,021

  Grūdų džiovykla "Tornum" 171 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00389 0,00389 0,0231

    Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00994 0,00994 0,0590
    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00353 0,00353 0,021

  Grūdų džiovykla "Tornum" 172 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00389 0,00389 0,0231

    Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00994 0,00994 0,0590
    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00353 0,00353 0,021

  Grūdų džiovykla "Tornum" 173 Anglies monoksidas 
(B) 5917 g/s 0,00389 0,00389 0,0231

    Azoto oksidai (B) 5872 g/s 0,00994 0,00994 0,0590
    Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00353 0,00353 0,021



26

UAB „Fortum Joniškio energija“ Melioratorių katilinė 
Melioratorių kv. 15, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
LKS-94

aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Katilinės 
kaminas 001

x 6233222;
y 476079 

25,0 0,7 4,1 101 1,577 8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydisVeiklos 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinima
s arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. maks. metinė t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anglies monoksidas (A) 177 0 0 4,506

Azoto oksidai (A) 250 123 136 1,540
Sieros dioksidas (A) 1753 0 0 0,003

020103 Katilinė Katilinės kaminas 001

Kietosios dalelės (A) 6493

mg/m3

0 0 0,010
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UAB „Žvalguva“ Joniškio filialas 
Vilniaus g. 76, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS
Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
X; Y

aukštis,
m

išmetimo 
angos

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
°C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė,
val./m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

001 X-6232208
Y-474928

3,5 Ø 1,0 9,30 39 6,389 631,6Džiovykla
Cimbria LE 2

002 X-6232208
Y-474928

8,0 Ø 1,0 9,30 39 6,389 631,6

003 X-6232177
Y-474909

3,5 Ø 1,0 8,45 35 5,888 466,7

004 X-6232177
Y-474909

6,0 Ø 1,0 8,45 35 5,888 466,7

Džiovykla
Cimbria VD 4

005 X-6232177
Y-474909

8,5 Ø 1,0 8,45 35 5,888 466,7

006 X-6232180
Y-474912

3,5 Ø 1,0 8,45 35 5,888 466,7

007 X-6232180
Y-474912

6,0 Ø 1,0 8,45 35 5,888 466,7

Džiovykla
Cimbria VD 5

008 X-6232180
Y-474912

8,5 Ø 1,0 8,45 35 5,888 466,7

Katilas BAXI 009 X-6232191
Y-474993

3,0 Ø 0,06 7,3 145 0,013 2550

I technologinė linija. 
Valomoji БСХ-10

010 X-6232179;
Y-474929

4,5 Ø 0,63 2,74 31,5 0,754 596,0
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II technologinė linija. 
Valomoji БСХ-10

011 X-6232193;
Y-474934

5,5 Ø 0,63 3,03 30,5 0,846 574,7

III technologinė linija. 
Valomoji БСХ-10

012 X-6232224;
Y-474945

7,3 Ø 0,63 2,48 30,8 0,694 104,0

IV technologinė linija. 
Valomoji БСХ-10

013 X-6232154
Y-474891

9,5 Ø 0,63 5,54 32,6 1,518 -

V technologinė linija. 
Valomoji БСХ-10

014 X-6232141
Y-474880

6,5 0,40 x 0,55 11,63 30,6 1,869 1079,7

V technologinė linija. 
Valomoji БСХ-10

017 X-6232088
Y-474880

7,0 Ø 0,63 2,99 31,6 0,842 108,7

018 X-6232123
Y-474892

4,5 Ø 1,0 10,6 35 7,386 1058,8

019 X-6232123
Y-474892

7,0 Ø 1,0 10,6 35 7,386 1058,8

020 X-6232123
Y-474892

9,5 Ø 1,0 10,6 35 7,386 1058,8

021 X-6232123
Y-474892

12,0 Ø 1,0 10,6 35 7,386 1058,8

022 X-6232123
Y-474892

14,5 Ø 1,0 10,6 35 7,386 1058,8

Džiovykla
Cimbria AMG-25

023 X-6232123
Y-474892

17,0 Ø 1,0 10,6 35 7,386 1058,8

I technologinės linijos 
priėmimo duobė

601 X-6232178;
Y-474932

10,0 Ø 0,50 3,0 0 - 205,2

II technologinės linijos 
priėmimo duobė

602 X-6232191;
Y-474935

10,0 Ø 0,50 3,0 0 - 188,8

III technologinės linijos 
priėmimo duobė

603 X-6232221;
Y-474954

10,0 Ø 0,50 3,0 0 - 52,4
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Grūdų pakrovimas į 
g/vagonus, IV technologinė 

linija

604 X-6232160
Y-474890

10,0 Ø 0,50 3,0 0 - 961,1

V technologinės linijos 
priėmimo duobė

605 X-6232121
Y-474879

10,0 Ø 0,50 3,0 0 - 598,2

VI technologinės linijos 
priėmimo duobė

606 X-6232081
Y-474894

10,0 Ø 0,50 3,0 0 - 119,7

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis metinė

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas

arba  Nr.
pavadinimas Nr. pavadinimas kodas

vnt. vidut. maks. t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

001
Anglies monoksidas (B)

Azoto oksidai (B)
Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00746
0,20947
0,00530

0,00746
0,20947
0,00530

0,0145
0,0407
0,0103

Džiovykla 
Cimbria LE 2

002
Anglies monoksidas (B)

Azoto oksidai (B)
Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00746
0,20947
0,00530

0,00746
0,20947
0,00530

0,0145
0,0407
0,0103

003 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00434
0,01208
0,00280

0,00434
0,01208
0,00280

0,0079
0,0220
0,0051

004 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00434
0,01208
0,00280

0,00434
0,01208
0,00280

0,0079
0,0220
0,0051

Džiovykla
 Cimbria

VD 4

005 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00434
0,01208
0,00280

0,00434
0,01208
0,00280

0,0079
0,0220
0,0051

020305 Grūdų ir 
rapsų 

džiovinimas

Džiovykla 
006 Anglies monoksidas (B)

Azoto oksidai (B)
5917
5872

g/s
g/s

0,00434
0,01208

0,00434
0,01208

0,0079
0,0220
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Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,00280 0,00280 0,0051

007 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00434
0,01208
0,00280

0,00434
0,01208
0,00280

0,0079
0,0220
0,0051

Cimbria
VD 5

008 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00434
0,01208
0,00280

0,00434
0,01208
0,00280

0,0079
0,0220
0,0051

018 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00850
0,02380
0,00659

0,00850
0,02380
0,00659

0,0324
0,0907
0,0251

019 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00850
0,02380
0,00659

0,00850
0,02380
0,00659

0,0324
0,0907
0,0251

020 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00850
0,02380
0,00659

0,00850
0,02380
0,00659

0,0324
0,0907
0,0251

021 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00850
0,02380
0,00659

0,00850
0,02380
0,00659

0,0324
0,0907
0,0251

022 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00850
0,02380
0,00659

0,00850
0,02380
0,00659

0,0324
0,0907
0,0251

Grūdų ir 
rapsų 

džiovinimas

Džiovykla 
Cimbria
AMG-25

023 Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)

Kietosios dalelės (C)

5917
5872
4281

g/s
g/s
g/s

0,00850
0,02380
0,00659

0,00850
0,02380
0,00659

0,0324
0,0907
0,0251

Grūdų valomoji БСХ-
100

010 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,01771 0,01771 0,0380

020305

Grūdų 
valymas

Grūdų valomoji БСХ-
100

011 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02480 0,02480 0,0513
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Grūdų valomoji БСХ-
100

012 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,03232 0,03232 0,0121

Grūdų valomoji БСХ-
100

013 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02777 0,02777 -

Grūdų valomoji БСХ-
100

014 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,04109 0,04109 0,1597

Grūdų valomoji БСХ-
100

017 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,02274 0,02274 0,0089

I technologinės linijos 
priėmimo duobė

601 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,44171 0,44171 0,3263

II technologinės linijos 
priėmimo duobė

602 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,44168 0,44168 0,3002

Javų ir 
rapsų 

priėmimas.

III technologinės linijos 
priėmimo duobė

603 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,44158 0,44158 0,0833

Javų ir 
rapsų pakro-

vimas į 
g/vagonus

Pakrovimo rankovė,
IV technologinė linija

604 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,35584 0,35584 1,2312

V technologinės linijos 
priėmimo duobė

605 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,44165 0,44165 0,9511020305 Javų ir 
rapsų 

priėmimas. VI technologinės linijos 
priėmimo duobė

606 Kietosios dalelės (C) 4281 g/s 0,44161 0,44161 0,1903

020103 Katilinė.
Šilumos 
gamyba.

Katilas BAXI 009 Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)

177
250

mg/Nm3

mg/Nm3
19,8
52,9

21,3
55,4

0,0067
0,0171
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IĮ „Stiksas“ naftos bazė 
Vilniaus g. 62A, Joniškis

2.1  lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Pavadinimas Nr. Koordinatės
LKS-94

Aukštis,
m

Išmetimo 
angos 

matmenys, 
m

Srauto greitis,
m/s

Temperatūra
, ºC

Tūrio 
debitas,
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kuro rezervuaras 601 X – 6232256,
Y – 474850 10 0,5 5 0 0,983 8064

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydisVeiklos 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas 

arba Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas vnt. vidut. Maks. metinė t/m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

040104 Kuro 
saugykla Kuro rezervuarai 601 LOJ 308 g/s 0,14194 0,14194 0,009
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 F. Užkuraitienės IĮ planuojamos ūkinės veiklos, metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo
 veiklos išplėtimo, Vilniaus g. 80E, Joniškyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 

VI PRIEDAS
Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai   



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Konce ntracija, mg/m3
0.21000 - 0.21312
0.21313 - 0.21537
0.21538 - 0.21832
0.21833 - 0.22213
0.22214 - 0.22681
0.22682 - 0.23235
0.23236 - 0.23824
0.23825 - 0.24448
0.24449 - 0.25481
- PŪV s klypo ribos

Nacionalinė v is u ome nės  s v e ikatos  prie žiūros  laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitie nės  IĮ PŪV Vilniau s  g. 80E, Joniškis
CO maks imali 8 v al. s le nkančio grafiko kone ce ntracija

1,5 m au kštyje  v irš že mės  pav iršiau s

0 30 60 90 12015
Me trai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM,
2012-2013

Koncentracija, m g/m 3
0.21661 - 0.21811
0.21812 - 0.22027
0.22028 - 0.22360
0.22361 - 0.22776
0.22777 - 0.23275
0.23276 - 0.23791
0.23792 - 0.24340
0.24341 - 0.25022
0.25023 - 0.26046
- PŪV s klyp o rib os

Nacionalinė vis uom enės  s veikatos  p riežiūros  lab oratorija

Ü
1:2,000

F. Užkuraitienės  IĮ PŪV Vilniaus  g. 80E, Joniškis
CO m aks im ali 8 val. s lenkančio grafiko koncentracija 

1,5 m  aukštyje virš žem ės  p aviršiaus  (kartu s u foniniu užterštum o lygiu)

0 40 80 120 16020
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Koncentracija, µ g /m3
8.6125 - 9.3871
9.3872 - 9.9138
9.9139 - 10.503
10.504 - 11.184
11.185 - 11.959
11.960 - 12.857
12.858 - 13.818
13.819 - 14.871
14.872 - 16.569
- PŪV skly po ribos

Nacionalinė v isu omenės sv eikatos priežiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitienės IĮ PŪV Vilniau s g . 80E, Joniškis
KD10 maksimali 24 val. koncentracija taikant 90,41 procentilį 

1,5 m au kšty je virš žemės paviršiau s

0 30 60 90 12015
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM,
2012-2013

Kon c en trac ija, µg/m 3
9.5352 - 10.927
10.928 - 12.466
12.467 - 14.077
14.078 - 15.616
15.617 - 17.374
17.375 - 19.499
19.500 - 21.916
21.917 - 24.334
24.335 - 28.496
- PŪV sklypo ribos

Nac ion alin ė vis u om en ės  s veikatos priežiūros laboratorija

Ü
1:2,000

F. Užku raitien ės  IĮ PŪV Viln iau s  g. 80E, Jon iškis
KD10 m aksim ali 24 val. kon c en trac ija taikan t 90,41 proc en tilį 

1,5 m  au kštyje virš žem ės  paviršiau s  (kartu  s u  fon in iu  u žterštu m o lygiu )

0 40 80 120 16020
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Konce ntracija, µg/m3
8.6060 - 8.8358
8.8359 - 9.0029
9.0030 - 9.2013
9.2014 - 9.4311
9.4312 - 9.6922
9.6923 - 9.9846
9.9847 - 10.308
10.309 - 10.705
10.706 - 11.278
- PŪV skly po ribos

Nacionalinė v isu ome nės sv e ikatos prie žiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitie nės IĮ PŪV Vilniau s g. 80E, Joniškis
KD10 v idu tinė me tinė konce ntracija 
1,5 m au kšty je  v irš že mės pav iršiau s

0 30 60 90 12015
Me trai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM,
2012-2013

Kon cen tracija, µg/m 3
8.8897 - 9.2998
9.2999 - 9.8177
9.8178 - 10.400
10.401 - 10.983
10.984 - 11.544
11.545 - 12.084
12.085 - 12.710
12.711 - 13.487
13.488 - 14.482
- PŪV sklypo ribos

Nacion alin ė vis u om en ės  s veikatos priežiūros laboratorija

Ü
1:2,000

F. Užku raitien ės  IĮ PŪV Viln iau s  g. 80E, Jon iškis
KD10 vid u tin ė m etin ė kon cen tracija 

1,5 m  au kštyje virš žem ės  paviršiau s  (kartu  s u  fon in iu  u žterštu m o lygiu )

0 40 80 120 16020
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM,
2012-2013

Konc entrac ija, µg/m 3
6.3035 - 6.5967
6.5968 - 6.9671
6.9672 - 7.3837
7.3838 - 7.8004
7.8005 - 8.2016
8.2017 - 8.5874
8.5875 - 9.0349
9.0350 - 9.5904
9.5905 - 10.303
- PŪV s klyp o ribos

Nac ionalinė vis uom enės  s veikatos  p riežiūros  laboratorija

Ü
1:2,000

F. Užkuraitienės  IĮ PŪV Vilniaus  g. 80E, Joniškis
KD2,5 vidutinė m etinė konc entrac ija 

1,5 m  aukštyje virš žem ės  p aviršiaus  (kartu s u foniniu užterštum o lygiu)

0 40 80 120 16020
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Konce ntracija, µg/m3
6.1028 - 6.2673
6.2674 - 6.3869
6.3870 - 6.5289
6.5290 - 6.6934
6.6935 - 6.8803
6.8804 - 7.0896
7.0897 - 7.3214
7.3215 - 7.6055
7.6056 - 8.0149
- PŪV skly po ribos

Nacionalinė v isu ome nės sv e ikatos prie žiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitie nės IĮ PŪV Vilniau s g. 80E, Joniškis
KD2,5 v idu tinė me tinė konce ntracija 
1,5 m au kšty je  v irš že mės pav iršiau s

0 30 60 90 12015
Me trai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM,
2012-2013

Koncentracija, mg /m3
0.00000 - 0.00053
0.00054 - 0.00092
0.00093 - 0.00139
0.00140 - 0.00198
0.00199 - 0.00271
0.00272 - 0.00354
0.00355 - 0.00445
0.00446 - 0.00545
0.00546 - 0.00752
- PŪV skly po ribos

Nacionalinė  v isu omenė s sveikatos priežiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitienė s IĮ PŪV Vilniau s g . 80E, Joniškis
Mang ano oksidų maksimali 0,5 val. koncentracija 

1,5 m au kšty je virš žemė s paviršiau s 

0 30 60 90 12015
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Koncentracija, mg/m3
0 - 0.00001
0.000011 - 0.000019
0.000020 - 0.000028
0.000029 - 0.000038
0.000039 - 0.000051
0.000052 - 0.000065
0.000066 - 0.000079
0.000080 - 0.000096
0.000097 - 0.000121
- PŪV sklypo ribos

Nacionalinė  v isuomenė s sv eikatos priežiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užkuraitienė s IĮ PŪV Vilniaus g. 80E, Joniškis
Mangano oksidų v idutinė  1 paros koncentracija 

1,5 m aukštyje v irš žemė s pav iršiaus 

0 30 60 90 12015
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Koncentracija, µ g /m3
4.9476 - 5.0205
5.0206 - 5.1054
5.1055 - 5.2147
5.2148 - 5.3543
5.3544 - 5.5243
5.5244 - 5.7246
5.7247 - 5.9431
5.9432 - 6.1738
6.1739 - 6.5043
- PŪV skly po ribos

Nacionalinė v isu omenės sv eikatos priežiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitienės IĮ PŪV Vilniau s g . 80E, Joniškis
NO2 maksimali 1 val. koncentracija taikant 99,79 procentilį 

1,5 m au kšty je virš žemės paviršiau s 

0 30 60 90 12015
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM,
2012-2013

Kon c en trac ija, µg/m 3
5.1099 - 5.2116
5.2117 - 5.4318
5.4319 - 5.7199
5.7200 - 6.0587
6.0588 - 6.5500
6.5501 - 7.1430
7.1431 - 7.7699
7.7700 - 8.5154
8.5155 - 9.4845
- PŪV sklypo ribos

Nac ion alin ė vis u om en ės  s veikatos priežiūros laboratorija

Ü
1:2,000

F. Užku raitien ės  IĮ PŪV Viln iau s  g. 80E, Jon iškis
NO2 m aksim ali 1 val. kon c en trac ija taikan t 99,79 proc en tilį 

1,5 m  au kštyje virš žem ės  paviršiau s  (kartu  s u  fon in iu  u žterštu m o lygiu )

0 40 80 120 16020
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Konce ntracija, µg/m3
4.6601 - 4.7056
4.7057 - 4.7304
4.7305 - 4.748
4.7481 - 4.7666
4.7667 - 4.7862
4.7863 - 4.8090
4.8091 - 4.8348
4.8349 - 4.8648
4.8649 - 4.9287
- PŪV skly po ribos

Nacionalinė v isu ome nės sv e ikatos prie žiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitie nės IĮ PŪV Vilniau s g. 80E, Joniškis
NO2 v idu tinė me tinė konce ntracija 
1,5 m au kšty je  v irš že mės pav iršiau s 

0 30 60 90 12015
Me trai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM,
2012-2013

Konc entrac ija, µg/m 3
4.3233 - 4.3517
4.3518 - 4.3728
4.3729 - 4.3939
4.3940 - 4.4141
4.4142 - 4.4336
4.4337 - 4.4531
4.4532 - 4.4693
4.4694 - 4.4864
4.4865 - 5.1000
- PŪV s klyp o ribos

Nac ionalinė vis uom enės  s veikatos  p riežiūros  laboratorija

Ü
1:2,000

F. Užkuraitienės  IĮ PŪV Vilniaus  g. 80E, Joniškis
NO2 vidutinė m etinė konc entrac ija

1,5 m  aukštyje virš žem ės  p aviršiaus  (kartu s u foniniu užterštum o lygiu)

0 40 80 120 16020
Metrai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba p rie ŽŪM, 2012-2013

Konce ntracija, µg/m3
6.9351 - 6.9952
6.9953 - 7.0673
7.0674 - 7.1474
7.1475 - 7.2395
7.2396 - 7.3437
7.3438 - 7.4598
7.4599 - 7.5840
7.5841 - 7.7363
7.7364 - 7.9598
- PŪV sklypo ribos

Nacionalinė v isu ome nės sv e ikatos prie žiūros laboratorija

Ü
1:1,500

F. Užku raitie nės IĮ PŪV Vilniau s g. 80E, Joniškis
NOx  v idu tinė me tinė konce ntracija 
1,5 m au kštyje  v irš že mės pav iršiau s 

0 30 60 90 12015
Me trai



© UAB Hnit-Baltic, 2014; ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM,
2012-2013

Konc entrac ija, µg/m 3
7.0772 - 7.1963
7.1964 - 7.3286
7.3287 - 7.4742
7.4743 - 7.6330
7.6331 - 7.7919
7.7920 - 7.9441
7.9442 - 8.1095
8.1096 - 8.3676
8.3677 - 8.7816
- PŪV s klyp o ribos

Nac ionalinė vis uom enės  s veikatos  p riežiūros  laboratorija

Ü
1:2,000

F. Užkuraitienės  IĮ PŪV Vilniaus  g. 80E, Joniškis
NOx vidutinė m etinė konc entrac ija

1,5 m  aukštyje virš žem ės  p aviršiaus  (kartu s u foniniu už terštum o lygiu)

0 40 80 120 16020
Metrai



 F. Užkuraitienės IĮ planuojamos ūkinės veiklos, metalo laužo ir kitų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo
 veiklos išplėtimo, Vilniaus g. 80E, Joniškyje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 

VII PRIEDAS

Transporto techninės specifikacijos ir triukšmo sklaidos 
ţemėlapiai
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  Judriojo krano FUCHS MHL 331 triukšmo emisijos duomenys 
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3.2 priedas. Atliekų preso-žirklių LEFORT ir metalo laužo pakrovimo/iškrovimo bei pjaustymo zonos 

triukšmo emisijos duomenys 
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ORT10LT ©, Nacio n alin ė žem ės tarn yba prie ŽŪM, 2009-2010; © U AB Hn it-
Baltic, 2014; ORT10LT © Nacio n alin ė Žem ės Tarn yba prie ŽŪM, 2012-2013

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Faustos Užkuraitienės IĮ (Vilniaus g. 80E, Joniškis) 
Dienos ir vakaro triukšmo izolinijų  žemėlapis su kontroliniais triukšmo nustatymo taškais

.
1:1 700

Dien o s triukš m o  izo lin ija 55 dBA
Vakaro  triukš m o  izo lin ija 50 dBA
Sklypo  ribo s (siūlo m o s SAZ ribo s)
Triukš m o  š altin iai (judrusis kran as, atliekų presas žirklės, m etalo  pjaustym o  deg iklis)
Triukš m o  š altin iai (sun kvežim ių, len g vųjų auto m o bilių judėjim o  m arš rutas)
3 m  aukš čio  g elžbeto n in ė tvo ra
Metalo  laužo  kaupai (3-10 m )
Viln iaus g. (auto m ag istralė A12/E77)

0 30 60 90 12015
Metrai
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OR T10LT ©, Nac ionalinė žem ės tarnyba prie ŽŪM, 2009-2010; © UAB Hnit-Baltic,
2014; OR T10LT © Nac ionalinė Žem ės Tarnyba prie ŽŪM, 2012-2013

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Faustos Užk uraitienės IĮ (Vilniaus g. 80E, Jonišk is) 
Autotransporto k eliam o  triuk šm o (nuo Vilniaus g.) 

d ienos garso slėgio lygių žem ėlapis su k ontroliniais triuk šm o nustatym o taškais )

.1:1 200

Dienos triuk šm o lygis (nuo Vilniaus g./A12)
dBA

0 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 68
Dienos triuk šm o iz olinija (nuo Vilniaus g./A12)
Sk lypo ribos (siūlom os SAZ ribos)
Triukšm o šaltiniai (jud rusis k ranas, atliekų presas žirk lės, m etalo pjaustym o degik lis)
Triukšm o šaltiniai (sunk vežim ių, lengvųjų autom obilių jud ėjim o m aršrutas)
3 m  aukščio gelžbetoninė tvora
Metalo laužo k aupai (3-10 m )
Vilniaus g. (autom agistralė A12/E77) 0 20 40 60 8010

Metrai
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ORT10LT ©, Nacio n alin ė  žem ė s tarn yba prie ŽŪM, 2009-2010; © U AB Hn it-Baltic,
2014; ORT10LT © Nacio n alin ė  Žem ė s Tarn yba prie ŽŪM, 2012-2013

Nacionalinė visu omenės sveikatos priežiūros laboratorija

Fau stos Užku raitienės IĮ (Vilniau s g. 80E, Joniškis) 
Dienos garso slėgio lygių žemėlapis 

.1:1 200

Dien o s triukšm o  lyg is
dBA

0 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 75
Dien o s triukšm o  izo lin ija 55 dBA
Sklypo  ribo s (siūlo m o s SAZ ribo s)
Triukšm o  šaltin iai (judrusis kran as, atliekų presas žirklė s, m etalo  pjaustym o  deg iklis)
Triukšm o  šaltin iai (sun kvežim ių, len g vųjų auto m o bilių judė jim o  m aršrutas)
3 m  aukšč io  g elžbeto n in ė  tvo ra
Metalo  laužo  kaupai (3-10 m )
Viln iaus g. (auto m ag istralė  A12/E77)

0 20 40 60 8010
Metrai



ORT10LT ©, Nacio n alin ė  žem ė s tarn yba p rie ŽŪM, 2009-2010; © UAB Hn it-Baltic,
2014; ORT10LT © Nacio n alin ė  Žem ė s Tarn yba p rie ŽŪM, 2012-2013

Nacionalinė v isuomenės sv eikatos priežiūros laboratorija

Faustos Užkuraitienės IĮ (Vilniaus g. 80E, Joniškis) 
Vakaro garso slėgio lygių žemėlapis 

.1:1 200

Vakaro  triukš m o  lygis
dBA

0 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 80
V akaro  triukš m o  izo lin ija 50 dBA
Sklyp o  ribo s (siūlo m o s SAZ ribo s)
Triukš m o  š altin iai (judrusis kranas, atliekų p resas žirklė s, m etalo  p jaustym o  degiklis)
Triukš m o  š altin iai (sun kvežim ių, lengvųjų auto m o bilių judė jim o  m arš rutas)
3 m  aukš čio  gelžbeto n in ė  tvo ra
Metalo  laužo  kaup ai (3-10 m )
V iln iaus g. (auto m agistralė  A12/E77)

0 20 40 60 8010
Metrai




