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Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos
organizatorių

Įmonės pavadinimas

UAB „EKOBAZĖ“

Adresas, telefonas, faksas

Stoties g. 65, Vievis
Tel. +370 528 54 001
Faks. 8 5 282 5073
El. p. info@ekobaze.eu

Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
pareigos
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Danutė Vilbrantaitė
Aplinkos apsaugos specialistė
Tel. 8 640 26857
El. p. danute.vilbrantaite@ekobaze.eu

Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitos rengėją

Įmonės pavadinimas

UAB „COWI LIETUVA“

Adresas, telefonas, faksas

Ukmergės g. 369A,
LT-12142, Vilnius
Tel. 8 5 261 6690
El. p. info@cowi.lt

Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
pareigos

Milda Andriūnaitė
visuomenės sveikatos specialistė
Tel. 8 671 84 579
El. p. miat@cowi.lt
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Planuojamos ūkinės veiklos analizė

3.1

Ūkinės veiklos pavadinimas

UAB „Ekobazė“ sklype, esančiame Obenių g. 38, Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.
planuoja vykdyti nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir perdirbimo veiklą.
Planuojama ūkinė veikla pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie
LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonomi-
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nės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriama konkrečioms ekonominėms ūkinėms veikloms (1 lentelė).
1 lentelė. Ūkinės veiklos pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)
Sekcija

Skyrius

E

38

Grupė

Klasė

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
Atliekų surinkimas

38.1
38.11

Nepavojingų atliekų surinkimas
Medžiagų atgavimas

38.3
38.32

3.2

Pavadinimas

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumas, ištekliai

Planuojamos tvarkyti atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai pateikiami 4 priede.
PŪV didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis – 20 450 t. Planuojamas sutvarkyti atliekų kiekis per metus – 98 500 t.
Įgyvendinus PŪV, numatoma, kad per metus bus sunaudojama:

›

25 t dyzelinio kuro;

›

180 000 kWh elektros energijos.

Cheminių medžiagų naudoti nenumatoma.

3.3

Technologijų aprašymas

UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos tikslas – sumažinti atliekų patekimą į
sąvartynus, jas išrūšiuojant ir paruošiant antriniam panaudojimui, naudojimui, perdirbimui. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma jau esamame pastate, jos metu
naujų pastatų statybos darbai nenumatomi. Sklype yra planuojamai ūkinei veiklai
visa reikiama infrastruktūra t. y. ryšių linijos, privažiavimo keliai, elektros linijos ir
kt.
Nepavojingos atliekos ir antrinės žaliavos į aikštelę planuojamos priimti iš:

›

kitų UAB „Ekobazė“ padalinių:

›

antrinės žaliavos/nepavojingos atliekos skirtos rūšiavimui ir (ar) perrūšiavimui;

›

nepavojingos atliekos skirtos paruošti naudoti pakartotinai;

›

antrinės žaliavos/nepavojingos atliekos skirtos laikymui iki perdavimo tolesniems atliekų tvarkytojams;
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›

nepavojingos atliekos skirtos aukštą energetinę vertę turinčio degiųjų atliekų/iš atliekų gauto kuro gamybai;

›

statybinės atliekos skirtos rūšiavimui/statybinių produktų gamybai;

›

naudotos padangos ir gumos atliekos skirtos gumos granulių gamybai,
eksportui.
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›

Juridinių asmenų, kurie atliekas atveš patys arba samdys UAB „Ekobazė“ jas
vežti. Atliekos ir/ar antrinės žaliavos susidarys juridinių asmenų vykdomų
gamybos, statybos, administracinės ir kt. veiklų metu. Atliekos/antrinės žaliavos bus priimamos rūšiavimui, degiųjų atliekų/ iš atliekų gauto kuro gamybai,
produktų gamybai, paruošimui pakartotiniam naudojimui.

›

Atliekų tvarkytojų valstybės registre įsiregistravusių juridinių asmenų. Atliekos bus gaunamos atliekų surinkimo, vežimo metu ir/ar susidarys jų atliekų
tvarkymo metu. Atliekos bus priimamos rūšiavimui, degiųjų atliekų/iš atliekų
gauto kuro gamybai, produktų gamybai, paruošimui pakartotiniam naudojimui.

›

Užsienio valstybių įmonių. Bus atvežamos/importuojamos antrinės žaliavos/nepavojingos atliekos (popierius, kartonas, plastikas, naudotos padangos ir
kt.). Jos atvežamos/importuojamos bus dėl jų galutinio sutvarkymo Lietuvoje.
Atliekoms, kurioms įsivežti/importuoti reikia gauti leidimus, bus sutvarkyti ir
gauti visi leidimai.

›

Fizinių asmenų. Atliekos ir/arba antrinės žaliavos susidarys komunaliniame
sraute. Atliekos bus priimamos rūšiavimui, degiųjų atliekų/iš atliekų gauto kuro gamybai, produktų gamybai, paruošimui pakartotiniam naudojimui;

›

Komunalinių atliekų surinkėjų/vežėjų arba UAB „Ekobazė“, kurie rūšiuojamojo surinkimo metu iš kolektyvinių arba individualaus naudojimo antrinių
žaliavų rūšiavimo konteinerių surinks atliekas. Atliekos bus priimamos rūšiavimui ir tolesniam jų tvarkymui.

Atliekos į UAB „Ekobazė“ padalinį bus atvežamos įmonės turimomis transporto
priemonėmis, taip pat įmonės klientų transporto priemonėmis ir (arba) samdant
įmones teikiančias logistikos (transportavimo) paslaugas.
Visos įmonėje priimamos nepavojingos atliekos/antrinės žaliavos pradžioje bus
vizualiai patikrinamos, siekiant nustatyti ar atliekas galima priimti (jei atliekų priimti įmonė neturi teisės, atliekos bus grąžinamos siuntėjui ir apie tai informuojamas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas), sveriamos elektroninėmis
sertifikuotomis svarstyklėmis. Kiekviena priimta atliekų/antrinių žaliavų siunta bus
fiksuojama Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale.
Priimtas nepavojingas atliekas/antrines žaliavas planuojam iškrauti, tam skirtose
vietose, ir priklausomai nuo jų rūšies:

›

laikyti iki perdavimo tolesniems atliekų tvarkytojams;
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›

rūšiuoti;

›

perrūšiuoti,

›

presuoti,

›

smulkinti,

›

paruošti pakartotiniam naudojimui;

›

gaminti degiąsias atliekas/iš atliekų gautą kurą;

›

gaminti produktus (gumos granules ir skaldą).
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PŪV metu, jei bus nustatoma, kad priimtos atliekos tinkamos tolimesniam perdirbimui, pakartotiniam panaudojimui arba kitokiam panaudojimui be pradinio apdorojimo, jos pagal rūšis bus laikomos tam skirtose vietose (esant poreikiui prieš tai
supresuojamos) iki perdavimo įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti ir (ar) naudoti
tokias atliekas.
PŪV technologijos.

›

Padangų tvarkymas.

Priimtas panaudotas padangas iki apdorojimo ir (ar) perdavimo tolesniems atliekų
tvarkytojams planuojama laikyti stogine dengtoje teritorijos dalyje lauke.
Padangų granuliavimo veikla bus vykdoma pastate. Pradžioje, esant poreikiui, rankiniu/mechaniniu būdu iš padangų bus išrenkamos įvairios pašalinės atliekos. Taip
pat bus atrenkamos pakartotiniam naudojimui tinkamos padangos, kurioms nereikės jokio pradinio apdorojimo. Išrinkus atliekas iš padangų, jos bus suskirstomos į
tris rūšis: lengvąsias automobilines; vilkikų; industrines, traktorines. Toliau, jei
technologinio metu planuojama iš padangų pagaminti gumos atliekas, iš jų, kordų
ištraukimo įrenginyje, ištraukiamas metalas (kordai), susidariusias metalo atliekas
numatyta laikyti lauke, metaliniuose konteineriuose. Vėliau, susidariusios gumos
atliekos bus nukreipiamos į pirminį atliekų smulkintuvą, kuriame susmulkinamos
iki 50 cm dydžio dalelių. Esant poreikiui susmulkinta guma bus perleidžiamos per
atliekų rūšiavimo būgną. Būgninio sieto pagalba atskiriamos reikiamo dydžio gumos dalelės, kurių diametras gali kisti (pagal poreikį) nuo 10 iki 50 cm. Perleidžiant gumos atliekas per būgną gali atsiskirti šalinimui arba deginimui skirtos atliekos, šios atliekos bus perkeliamos į nurodytų atliekų laikymui numatytas vietas.
Jei per būgno sietą perėjusios gumos atliekos bus per didelės ir netinkamos tolesniam apdorojimui, jos bus grąžinamos į pirminį atliekų smulkintuvą ir iš naujo
susmulkinamos bei kartojamas veiksmas susijęs su būgnu. Po reikiamo dydžio dalelių atskyrimo susidariusios gumos atliekos gali būti sandėliuojamos ir išvežamos
tolesniems atliekų tvarkytojams arba toliau tiekiamos į padangų granuliavimo įrenginį, kuriame gautos gumos dalelės smulkinamos pasirinktinai nuo 1 iki 10 cm
skersmens dydžio. Gautos gumos atliekos bus sandėliuojamos įmonės teritorijoje
iki išvežimo tolesniems atliekų tvarkytojams ir (ar) iš jų gaminamos gumos granulės (produktas). Dėl padangų transportavimo palengvinimo tiek kordus turinčios,
tiek neturinčios padangos gali būti perleidžiamos per pirminį atliekų smulkinimo
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įrenginį ir sudraskomos tam, kad kraunant į vilkiką užimtų kuo mažiau tūrio. Iš
tokių padangų gumos atliekos nebus gaminamos, o išvežimo metu apskaitomos,
kaip padangos. Plėšytos padangos bus laikomos įmonės teritorijoje iki išvežimo
tolesniems atliekų tvarkytojams. Nurodytais būdais padangos dalinai arba pilnai
apdorojamos ir paruošiamos gumos atliekos tinkamos perdirbimui, naudojimui energijai gauti ir antriniam panaudojimui tinkamos gumos atliekos. Iš naudotų padangų perdirbimo metu susidariusių susmulkintų gumos atliekų įmonėje planuojame gaminti gumos granules (produktą) skirtas įvairių gumos gaminių gamybai.
Produktas bus gaminamas pagal produkto pirkėjo specifikacijos reikalavimus ir
(ar) reikiamus standartus bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotos nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (Es) Nr.
861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir
statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284,
p. 1).
Produkto gamybos etapai:

›

po padangų apdorojimo gautos susmulkintos gumos atliekos bus perleidžiamos per oro srauto separatorių, kurio dėka iš gumos atliekų bus atskiriamos
lengvos tekstilės atliekos ir kitos lengvos priemaišos;

›

gumos atliekos toliau bus perleidžiamos per vibro sietą. Proceso metu bus atskiriamos dar smulkesnės tekstilės atliekos;

›

gumos atliekos praeis pro magnetą, tokiu būdu iš gumos atliekų bus išrenkamas metalas;

›

gumos atliekos bus perleidžiamos per antrą sietą. Proceso metu bus atskiriamos trys gumos dalelių frakcijos (granulės): 3,15 -6,0 mm; 1,6–3,15 mm; <1,6
mm. Atskirtos 3,15–6,0 mm dydžio gumos granulės pereis per oro srauto separatorių, bus atskiriamos procesu metu užsilikusios tekstilės atliekos, o gumos granulės paduodamos į vibro sietą, kurio pagalba nurodyto dydžio gumos
granulės bus galutinai išvalytos bei atskirtos nuo tekstilės atliekų ir suberiamos pakavimo maišus. Atskirtos 1,6–3,15 mm dydžio gumos granulės pereis
per oro srauto separatorių, bus atskiriamos procesu metu užsilikusios tekstilės
atliekos, o gumos granulės paduodamos į vibro sietą, kurio pagalba nurodyto
dydžio gumos granulės bus galutinai išvalytos bei atskirtos nuo tekstilės atliekų ir suberiamos pakavimo maišus. Atskirtos <1,6 mm dydžio gumos granulės bus paduodamos į vibro sietą, kurio pagalba nurodyto dydžio gumos
granulės bus galutinai išvalytos nuo tekstilės atliekų ir suberiamos pakavimo
maišus. Po gamybos proceso gautos gumos granulės bus sandėliuojamos įmonės teritorijoje iki produkto pardavimo/išvežimo/eksporto.

›

Statybinių atliekų tvarkymas.

Priimtas nepavojingas statybines atliekas planuojama iškrauti ir iki apdorojimo laikyti įmonės teritorijoje, statybinių atliekų iškrovimui ir laikymui skirtoje zonoje.
Taip pat įmonės padalinys gali būti naudojamas nepavojingų statybinių atliekų surinkimui ir laikymui iki kol jos bus pervežamos iki kitus UAB „Ekobazė“ padalinius tolesniam jų apdorojimui. Priklausomai nuo jų rūšies ir kokybės padalinyje
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priimtos statybinės atliekos bus rūšiuojamos (rankiniu, mechaniniu būdais arba
perleidžiamos per rūšiavimo liniją) ir (ar) nukreipiamos į pirminį atliekų smulkinimo įrenginį. Jei priėmimo metu bus nustatoma, kad priimtos atliekos tinkamos tolimesniam perdirbimui arba kitokiam panaudojimui be pradinio apdorojimo, jos
laikomos iki perdirbimo arba kitokio naudojimo įmonės teritorijoje arba perduodamos tokias atliekas tvarkyti teisę turinčioms įmonėms. Statybines atliekas numatoma rūšiuoti siekiant atskirti produkto gamybai ar antriniam panaudojimui tinkamas atliekų frakcijas (popieriaus, kartono, metalo, plastikų, plytų, betono, medienos, ir kt.), pakartotiniam naudojimui tinkamus atliekomis tapusius produktus ar jų
dalis (pvz. plytas, įvairius statybinius blokelius, lentas ir t.t.), degiąją atliekų frakciją ir antriniam panaudojimui bei deginimui netinkamas atliekas.
Planuojamas statybinių atliekų tvarkymo procesas:

›

statybinių atliekų rankinis, mechaninis rūšiavimas arba rūšiavimas perleidžiant
atliekas per rūšiavimo liniją;

›

rūšiavimo metu bus atskiriamos: statybinės inertinės atliekos tinkamos produkto (užpildo (skaldos) tinkamo kelių tiesimui ir kt.) gamybai; antrinės žaliavos - atliekos tinkamos antriniam perdirbimui (popierius, plastikas, mediena,
stiklas, metalas); pakartotiniam naudojimui tinkami atliekomis tapę produktai
ar jų dalys (pvz. plytos, įvairūs statybiniai blokeliai, lentos ir t.t.); aukštą energetinę vertę turinčios degiosios atliekos; po mechaninio statybinių atliekų apdorojimo perdirbimui ir (ar) deginimui netinkamos atliekos, kurias numatoma
šalinti sąvartyne. Visos susidariusios atliekos bus perkeliamos į nurodytų atliekų laikymui numatytas vietas iki tolesnio apdorojimo ir (ar) perdavimo tokias atliekas turinčioms teisę tvarkyti įmonėms;

›

iš priimtų nepavojingų statybinių atliekų, kurioms nereikės pradinio apdorojimo, ir (arba) po statybinių atliekų rūšiavimo susidariusios inertinės atliekos
esant poreikiui bus apdorojamos (smulkinamos) ir iš jų gaminamas produktas
(skalda), kurį planuojama parduoti, kaip užpildą tinkamą kelių tiesimui ir kt.
Esant poreikiui statybinis produktas bus maišomas su medienos kuro pelenais,
kurie civilinės inžinerijos statinių (vietinės reikšmės kelių ir kt.) statyboje gali
būti naudojami kaip statybinė medžiaga, statybinės medžiagos papildas arba
pakaitalas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996,
Nr. 32-788; 2001, Nr. 101- 3597) bei atitinkamų statybos ir kelių techninių
reglamentų reikalavimais. Paruošto statybinio produkto (skaldos), skirto naudoti kelių tiesime kokybė atitiks Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA
SBR 07 ir (ar) Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų
aprašo reikalavimus TRA MIN 07, taip pat produktai, perdirbus statybines atliekas, bus gaminami atsižvelgiant į įmonės techninius standartus, kurie rengiami atsižvelgiant į teisės aktų ir produkto pirkėjo specifikacijos reikalavimus
ir (ar) reikiamus standartus bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotos nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr.
2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I
priedą (OL 2010, L 284, p. 1). Ateityje, sertifikavus įmonės kokybės vadybos
sistemą planuojama iš inertinių atliekų gaminti ir kitus statybinius produktus,
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atitinkančius standarto LST EN 13242 reikalavimus. Po statybinių atliekų apdorojimo gautas produktas, bus perduodamas/parduodamas tokių žaliavų (medžiagų) naudotojams. Surinktų ir perdirbtų atliekų išvežimas bus vykdomas
atsižvelgiant į surinktą kiekį, bet neviršijant didžiausiu vienu metu leidžiamų
atliekų laikymo kiekių.

›

Miškininkystės ir biologiškai skaidžių atliekų (tame tarpe ir kapinių) tvarkymas

PŪV metu planuojama tvarkyti miškininkystes atliekas ir biologiškai skaidžias atliekas. Vadovaujantis 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. 217 patvirtintomis atliekų tvarkymo taisyklėmis, šios atliekos priskiriamos 20 02 punktui – sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas).
Priimtos atliekos bus iškraunamos ir iki apdorojimo laikomos įmonės patalpose.
Priklausomai nuo atliekų sudėties jos bus rūšiuojamos rankiniu, mechaniniu būdu
arba perleidžiamos per rūšiavimo liniją. Jei priėmimo metu bus nustatyta, kad padalinyje atliekų rūšiavimas nebus vykdomas, jos bus laikomos iki perdavimo tokias
atliekas tvarkyti teisę turinčioms įmonėms arba į kitą UAB „Ekobazė“ padalinį.
Atliekas numatoma rūšiuoti siekiant atskirti antrines žaliavas (popierių, plastiką,
medieną, stiklą, metalą ir kt. atliekas), biologiškai skaidžias (kompostavimui tinkamas) ir neskaidžias (tik šalinimui tinkamas) atliekas, degiąją atliekų frakciją ir
antriniam panaudojimui bei deginimui netinkamas atliekas.
Visos susidariusios atliekos bus perkeliamos į nurodytų atliekų laikymui numatytas
vietas iki tolesnio apdorojimo ir (ar) perdavimo tokias atliekas turinčioms teisę
tvarkyti įmonėms. Miškininkystės atliekų ir biologiškai skaidžių sodų ir parkų bei
kapinių atliekų laikino saugojimas (daugiausiai 1 mėn.) iki perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams bus vykdomas patalpoje.
Miškininkystės ir biologiškai skaidžios atliekos bus rūšiuojamos ir saugomos patalpoje.

›

Didžiųjų atliekų tvarkymas

Įmonėje planuojama priimti fizinių asmenų buityje, juridinių asmenų administracijose ir gamybinėje veikloje susidariusias didžiąsias atliekas. Priimtos atliekos bus
iškraunamos ir iki apdorojimo laikomos įmonės patalpose, didžiųjų atliekų iškrovimui ir laikymui skirtoje zonoje. Priklausomai nuo atliekų sudėties jos bus rūšiuojamos (rankinių, mechaniniu būdu arba perleidžiamos per rūšiavimo liniją) ir (ar)
nukreipiamos į pirminį atliekų smulkinimo įrenginį.
Didžiąsias atliekas numatoma rūšiuoti siekiant atskirti antrines žaliavas (popierių,
plastiką, medieną, stiklą, metalą ir kt. atliekas), degiąją atliekų frakciją ir antriniam
panaudojimui bei deginimui netinkamas atliekas, taip pat atliekomis tapusius produktus ar jų dalis, kurie gali būti panaudojami pakartotinai be pradinio apdorojimo.
Tiek rūšiavimui, tiek smulkinimui skirtos atliekos bus žymimos tokiais pačiais atliekų kodais, tačiau skirsis šių atliekų kokybė.
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Visos susidariusios atliekos bus perkeliamos į nurodytų atliekų laikymui numatytas
vietas iki tolesnio apdorojimo ir (ar) perdavimo tokias atliekas turinčioms teisę
tvarkyti įmonėms.
Surinktų ir (ar) po rūšiavimo susidariusių atliekų išvežimas bus vykdomas atsižvelgiant į surinktą kiekį, bet neviršijant didžiausiu vienu metu leidžiamų atliekų laikymo kiekių.

›

Atliekų surinktų iš kolektyviai ir individualiai naudojamų antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių apdorojimas

Įmonės padalinyje planuojama priimti rūšiuojamo surikimo būdu surinktas atliekas
iš individualių ir kolektyviai naudojamų (stiklo, plastiko, popieriaus) rūšiavimo
konteinerių.
Atliekos iš individualių rūšiavimo konteinerių ir atliekos iš kolektyviai naudojamų
popieriaus ir plastiko rūšiavimo konteinerių bus išverčiamos įmonės patalpose, iškrovimui ir laikymui skirtoje zonoje. Priklausomai nuo atliekų sudėties jos bus rūšiuojamos rankiniu, mechaniniu būdu arba perleidžiamos per rūšiavimo liniją.
Po nurodytų atliekų išrūšiavimo gali susidaryti šios atliekos:

›

15 01 01 popieriaus ir kartono pakuotės;

›

15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės;

›

15 01 03 medinės pakuotės;

›

15 01 04 metalinės pakuotės;

›

15 01 05 kombinuotos pakuotės;

›

15 01 07 stiklo pakuotės;

›

15 01 09 pakuotės iš tekstilės;

›

19 12 01 popierius ir kartonas;

›

19 12 02 juodieji metalai;

›

19 12 03 spalvotieji metalai;

›

19 12 04 plastikai ir guma;

›

19 12 05 stiklas;

›

19 12 07 mediena, nenurodyta 19 12 06;

›

19 12 08 tekstilės dirbiniai;

›

19 12 09 mineralinės medžiagos;
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›

19 12 10 degiosios atliekos;

›

19 12 12 kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11‘

›

pakartotiniam naudojimui tinkami atliekomis tapę produktai ar jų dalys (pvz.,
mediniai padėklai).

Rūšiavimo metu susidariusioms atliekoms, kurių sudėties identifikuoti neįmanoma
arba netikslinga, ir kurios netinkamos perdirbimui ar kitokiam naudojimui ir tinkamos tik šalinimui priskiriamas 19 12 12 kodas (kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11).
Po rūšiavimo susidariusios antrinės žaliavos ir kt. nepavojingos atliekos bus perduodamos tokias atliekas ir antrines žaliavas turinčioms teisęs tvarkyti/naudoti įmonėms arba perduodamos į kitus UAB „Ekobazė“ padalinius (dėl išvežimo/eksporto ir ar galutinio atliekų sutvarkymo palengvinimo), o susidariusios perdirbimui netinkamos atliekos bus tvarkomos, kaip nurodyta Aukštą energetinę vertė turinčių atliekų tvarkymo aprašyme.

›

Nepavojingų atliekų/antrinių žaliavų (gamybinių atliekų) tvarkymas

Įmonėje planuojama priimti įvairias įmonių administracijose ir gamybinėje veikloje
susidariusias atliekas/antrines žaliavas, po mechaninio atliekų apdorojimo susidariusias atliekas (įskaitant ir UAB „Ekobazė“ padaliniuose susidariusias atliekas ir
antrines žaliavas), t. y. gamybines atliekas:

›

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekas;

›

odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekas;

›

fotografijos pramonės atliekas;

›

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo
atliekas;

›

pakuočių atliekas;

›

nepavojingus – absorbentus, pašluostes, filtrų medžiagas ir apsauginius drabužius;

›

nepavojingas atliekas susidariusias išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių aptarnavimo atliekas;

›

nepavojingas žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su jais susijusių
mokslinių tyrimų atliekas;

›

atliekas iš atliekų tvarkymo įrenginių;

›

atliekas po mechaninio apdorojimo.
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komunalines atliekas (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekas) žymimas atliekų identifikaciniu kodu pagal Atliekų sąrašą –
20 XX XX. Įmonė mišrių komunalinių atliekų netvarkys. Šis atliekų grupės
pavadinimas paimtas iš Atliekų tvarkymo taisyklių, o į šį apibrėžimą įeina tokios atliekos kaip popierius, plastikas, atliekos iš individualaus ir kolektyvinio
naudojimo rūšiavimo konteinerių ir t. t., susidariusios įmonių administracijose
ir gamybinėje veikloje.

Priimtos nepavojingos atliekos bus iškraunamos ir iki apdorojimo laikomos įmonės
patalpose, gamybinių atliekų iškrovimui ir laikymui skirtoje zonoje. Priklausomai
nuo atliekų rūšies, jos bus rūšiuojamos (rankiniu, mechaniniu būdu arba perleidžiamos per rūšiavimo liniją) ir (ar) nukreipiamos į pirminį atliekų smulkinimo
įrenginį. Jei priėmimo metu bus nustatoma, kad priimtos atliekos tinkamos tolimesniam perdirbimui arba kitokiam panaudojimui be pradinio apdorojimo, jos laikomos įmonės teritorijoje ir (ar) patalpose iki perdavimo tokias atliekas tvarkyti
teisę turinčioms įmonėms.
Gamybines, administracijose ir fizinių asmenų buityje susidariusias atliekas numatoma rūšiuoti siekiant atskirti antrines žaliavas (popierių, plastiką, medieną, stiklą,
metalą ir kt. atliekas), degiąją atliekų frakciją ir antriniam panaudojimui bei deginimui netinkamas atliekas, taip pat atliekomis tapusius produktus ar jų dalis, kurie
gali būti panaudojami pakartotinai be pradinio apdorojimo.
Tiek rūšiavimui, tiek smulkinimui skirtos atliekos gali būti žymimos tokiais pačiais
atliekų kodais, tačiau skirsis šių atliekų kokybė.
Atliekų tvarkymo procesas:

›

rankinis, mechaninis rūšiavimas arba rūšiavimas perleidžiant atliekas per rūšiavimo liniją;

›

rūšiavimo metu bus atskiriamos: antrinės žaliavos- atliekos tinkamos antriniam perdirbimui (popierius, plastikas, mediena, stiklas, metalas ir kt.); aukštą
energetinę vertę turinčios degiosios atliekos; pakartotiniam naudojimui tinkami atliekomis tapę produktai ar jų dalys (pvz. mediniai padėklai ir kt.); po mechaninio atliekų apdorojimo perdirbimui ir (ar) deginimui netinkamos atliekos, kurias numatoma šalinti sąvartyne, atliekomis tapusius produktus ar jų
dalis, kurie gali būti panaudojami pakartotinai be pradinio apdorojimo. Visos
susidariusios atliekos bus perkeliamos į nurodytų atliekų laikymui numatytas
vietas iki tolesnio apdorojimo ir (ar) perdavimo tokias atliekas turinčioms teisę
tvarkyti įmonėms;

›

priimtos ir (ar) įmonėje po gamybinių ir statybinių atliekų rūšiavimo susidariusios perdirbimui tinkamos medienos atliekos (antrinė žaliava), dėl transportavimo palengvinimo gali būti susmulkinamos pirminiame atliekų smulkinimo
įrenginyje. Po smulkinimo laikomos įmonės teritorijoje, tam numatytoje vietoje, iki perdavimo tolesniems atliekų tvarkytojams.

Surinktų ir (ar) po rūšiavimo susidariusių atliekų išvežimas bus vykdomas atsižvelgiant į surinktą kiekį, bet neviršijant didžiausiu vienu metu leidžiamų atliekų laikymo kiekių.
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Stiklo atliekų tvarkymas

Įmonėje planuojama priimti fizinių asmenų buityje, juridinių asmenų administracijose ir gamybinėje veikloje susidariusias įvairias stiklo atliekas.
Padalinyje ir priimtas, ir rūšiavimo metu susidaręs stiklas bus laikomas atviroje
teritorijoje, stiklo laikymui skirtuose rietuvėse (boksuose) sukonstruotose iš pamatinių blokų. Į juos bus supilamos stiklo atliekos surinktos iš kolektyvinio naudojimo konteinerių, statybviečių, fizinių asmenų. Atskirai bus priimamas ir automobilinis stiklas.
Įmonės darbuotojai stiklo rūšiavimą atliks rankiniu būdu, dėvėdami apsauginius
drabužius. Rūšiavimo metu bus išrenkamos perdirbimui netinkamos atliekos (atliekų kodai pagal Atliekų sąrašą – 19 12 12 ir 19 12 10), atskiriamos stiklo pakuočių atliekos ir kitos rūšies stiklas. Po atliekų rūšiavimo susidariusio atliekos ir antrinės žaliavos bus laikomos tam skirtose vietose.
Padalinyje numatoma vykdyti automobilinio stiklo apdorojimą, kuriuo metu darbuotojai rankiniu būdu suskaldys automobilinį stiklą ir atskirs plėvelę. Atskirta
plėvelė bus priskirta prie degiųjų atliekų. Suskaldytas stiklas bus laikomas metaliniuose konteineriuose, kad nekeltų pavojaus darbuotojams, aplinkai ir technikai.
Surinktų ir (ar) po rūšiavimo susidariusių atliekų išvežimas bus vykdomas atsižvelgiant į surinktą kiekį, bet neviršijant didžiausiu vienu metu leidžiamų atliekų laikymo kiekių.

›

Medienos atliekų tvarkymas

Įmonėje planuojama priimti fizinių asmenų buityje, juridinių asmenų administracijose ir gamybinėje veikloje susidariusias įvairias nepavojingas medienos atliekas.
Priimtos medienos atliekos bus išrūšiuojamos į atskiras medienos rūšis (medinė
pakuotė, po rūšiavimo susidariusi mediena), taip pat bus atskiriami pakartotiniam
naudojimui tinkami atliekomis tapę produktai ar jų dalys (pvz. lentos, mediniai padėklai ir kt.). Mediena bus laikoma atviroje teritorijoje, medienos laikymui skirtuose rietuvėse (boksuose) sukonstruotose iš pamatinių blokų. Medienos atliekos bus
rūšiuojamos rankiniu būdu. Esant poreikiui dėl tūrio sumažinimo medieną numatoma susmulkinti pirminiame atliekų smulkinimo įrenginyje tam, kad kraunant medieną į vilkiką užimtų kuo mažiau tūrio.
Surinktų ir (ar) po rūšiavimo susidariusių atliekų išvežimas bus vykdomas atsižvelgiant į surinktą kiekį, bet neviršijant didžiausiu vienu metu leidžiamų atliekų laikymo kiekių.

›

Aukštą energetinę vertę turinčių (degiųjų) atliekų tvarkymas

Po įmonėje priimtų įvairių nepavojingų atliekų rūšiavimo susidariusios ir (ar) iš
kitų įmonių priimtos antriniam panaudojimui netinkamos, aukštą energetinę vertę
turinčias atliekas planuojama laikyti įmonės patalpose, tokių atliekų iškrovimui ir
laikymui skirtoje zonoje.
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Priimtos ir (ar) po kitų atliekų rūšiavimo įmonėje susidariusios aukštą energetinę
vertę turinčio, bet perdirbimui netinkančios atliekos bus iškraunamos įmonės patalpose ir priklausomai nuo atliekų sudėties – apdorojamos. Jei bus nuspręsta, kad
padalinyje po įvairių atliekų rūšiavimo susidariusioms nurodytoms atliekoms
nereikia tolesnio apdorojimo, jos bus perduodamos tokias atliekas turinčioms teisę
naudoti (deginti) įmonėms, nurodant atliekos kodą pagal atliekų sąrašą – 19 12 10.
Esant poreikiui, dėl transportavimo palengvinimo, šios atliekos gali būti prieš tai
supresuojamos į pakus (kipas). Nustačius, kad aukštą energetinę vertę turinčios
atliekos tinkamos kuro gamybai, jos toliau tvarkomos.
Tolesnis tvarkymo procesas:
1. atliekos perleidžiamos per pirminį atliekų smulkinimo įrenginį. Susidariusi vientisa smulkintų atliekų frakcija toliau gali būti:
a. laikoma ir toliau perduodama įmonėms turinčios teisę naudoti tokias atliekas
(atliekos kodas pagal Atliekų sąrašą – 19 12 10);
b. nukreipiama į antrinį atliekų smulkinimo įrenginį;
c. nukreipiama į automatinį rūšiavimo įrenginį.
2. po pirminio atliekų smulkinimo susidariusi atliekų frakcija ir aukštą energetinę
vertę turinčios atliekos, kurios nebuvo perleistos per pirminį atliekų smulkintuvą,
paduodamos į automatinį rūšiavimo įrenginį, kurio pagalba atskiriamos atliekos:
antrinės žaliavos; tolesniam atliekų apdorojimui tinkamos, aukštą energetinę vertę
turinčių atliekos; nei perdirbimui, nei deginimui netinkamos atliekos. Po rūšiavimo
susidariusios aukštą energetinę vertę turinčių atliekos (atliekos kodas pagal Atliekų
sąrašą – 19 12 10), esant poreikiui, gali būti supresuojamos, toliau sandėliuojamos
ir perduodamos tokias atliekas turinčioms teisę tvarkyti ir (ar) naudoti įmonėms
arba toliau tvarkomos įmonėje;
3. po rūšiavimų ir pirminio smulkinimo susidariusi aukštą energetinę vertę turinti
atliekų frakcija – perleidžiama per antrinį atliekų smulkinimo įrenginį. Tokiu būdu
frakcija susmulkinama iki 4 cm dalelių. Taip iš degiųjų atliekų pagaminamas kuras
skirtas energijai gauti. Kuras sandėliuojamas ir laikomas, o vėliau tiekiamas į atliekų deginimo įrenginius Lietuvoje arba išvežamas/eksportuojamas tiesiogiai į
kitose šalyse esančius deginimo įrenginius.
Surinktų ir (ar) po nurodytų atliekų tvarkymo susidariusių atliekų išvežimas bus
vykdomas atsižvelgiant į surinktą ir susidariusį kiekį, bet neviršijant didžiausiu
vienu metu leidžiamų atliekų laikymo kiekių.

›

Atliekų laikymas

Visas priimtas antrines žaliavas ir kitas nepavojingas atliekas numatoma laikyti
palaidas, nemaišant jų tarpusavyje. Po nepavojingų atliekų/ antrinių žaliavų apdorojimo susidariusias antrines žaliavas (įvairių rūšių popieriaus ir kartono, plastikinės, kombinuotos, mišrios, tekstilės pakuotės, popierius ir kartonas, plastikas) planuojama presuoti į pakus (kipas) ir pagal rūšis laikyti eilėmis, keliais aukštais (iki
6) įmonės patalpose nemaišant tarpusavyje. Vieno pako (kipos) svoris priklausomai
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nuo atliekos rūšies ir drėgnumo gali sverti apytiksliai nuo 0,2 t iki 0,7 t. Po atliekų
rūšiavimo ir (ar) smulkinimo susidariusią degiąją atliekų frakciją ir pagamintą iš
atliekų kurą numatyta laikyti rietuvėse (boksuose), šias atliekas tarpusavyje ir nuo
kitų atliekų atskiriant borteliais. Esant poreikiui, dėl atliekų vežimo palengvinimo,
degioji nesmulkinta atliekų frakcija gali būti supresuojama į pakus (kipas) ir laikoma eilėmis nemaišant tarpusavyje su kitomis atliekomis: eilės aukštis – ne daugiau kaip 8 m, ilgis – ne daugiau kaip 12 m, plotis – ne daugiau kaip 4 m (plotas –
48 m2). Degiosios atliekos ir iš atliekų pagamintas kuras nuo kitų atliekų laikomos
– ne mažiau kaip 4 m atstumu.

›

Naudotos padangos, gumos atliekos ir iš naudotų padangų pagamintas produktas (gumos granulės) bus laikomos įmonės atviroje teritorijoje vadovaujantis
priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais. Naudotos padangos, gumos atliekos bus laikomos rietuvėse, kurių ilgis ir plotis bus ne didesnis kaip 10 m,
aukštis – ne didesnis kaip 3 m, tarpai tarp rietuvių numatyti įrengti ne siauresni kaip 10 m, o tarp rietuvių ir sklypo ribos – ne siauresni kaip 5 m. Teritorija,
kurioje numatyta sandėliuoti gumos atliekas ir naudotas padangas, bus aptverta ne žemesne kaip 2 m aukščio tvora. Išoriniu sklypo, kuriame bus sandėliuojamos gumos atliekos ir naudotos padangos teritorijos perimetru bus įrengta ne
siauresnė kaip 1,5 m pločio mineralizuota juosta. Iš naudotų padangų pagamintas gumos granules (produktą) numatyti laikyti didmaišiuose eilėmis, laikantis visų saugumo reikalavimų, vieno didmaišio tūris – nuo 1 iki 2 m3.

›

PŪV metu taip pat bus priimami ir pelenai, kurie bus laikomi uždaruose metaliniuose konteineriuose (talpa bus iki 35 m3), kurie apsaugos nuo kritulių ir aplinkos poveikio. Šie konteineriai stovės įmonės atviroje teritorijoje, ant kieto ir
skysčiams nelaidaus pagrindo.

›

Visos apdorotos ir atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos bus perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms, pervežamos į kitus UAB „Ekobazė“ padalinius (dėl išvežimo/eksporto ir ar galutinio atliekų sutvarkymo palengvinimo), arba išvežamos/eksportuojamos tiesiogiai į kitas šalis. Surinktų ir
perdirbtų atliekų išvežimas vykdomas atsižvelgiant į surinktą kiekį, bet neviršijant leistinų atliekų surinkimo ir laikymo kiekių.

›

Visų surinktų, priimtų, perduodamų, išvežamų/eksportuojamų atliekų arba
antrinių žaliavų svoriai bus įvertinami sertifikuotomis automobilinėmis svarstyklėmis ir užfiksuojami Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale.

›

Iš atliekų srauto atskyrus pakartotiniam naudojimui tinkamus atliekomis tapusius produktus ar jų dalis planuojame laikyti įmonės teritorijoje iki jų perdavimo/pardavimo tolesniems naudotojams.

›

Iš naudotų padangų pagamintos gumos granulės (produktas) bus laikomas įmonės atviroje teritorijoje, ant vandeniui nelaidaus pagrindo, supiltos į maišus,
arba palaidos įrengtose rietuvėje.

›

Iš statybinių atliekų pagaminta skalda (produktas) bus laikomas įmonės atviroje teritorijoje, ant vandeniui nelaidaus pagrindo, įrengtoje rietuvėje.

Atliekų laikymo zonų ir įrenginių išdėstymo schema pateikta 1 pav.
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1 pav. Atliekų laikymo zonų ir įrenginių išdėstymo schema

3.4

Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas

PŪV bus pradėta vykdyti iš karto kai bus gautas taršos leidimas bei teigiamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl ūkinės veiklos galimybių ir
SAZ įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Ūkinės veiklos vykdymo
trukmė neterminuota.

3.5

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rengimo
sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais

PVSV tikslas – įvertinti fizikinių, cheminių ir kitų PŪV sąlygojamų veiksnių poveikį visuomenės sveikatai bei nustatyti SAZ dydį. Nacionaliniam visuomenės
sveikatos centrui patvirtinus PVSV ataskaitą, planuojama atlikti įmonės SAZ įteisinimo procedūras bei nustatyta tvarka SAZ įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre.
PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 2017 m. lapkričio 16 d. Aplinkos
apsaugos agentūros galutinė pataisyta atrankos dėl PAV išvada Nr. (28.7)-A411767 pridedama 4 priede.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

PŪV alternatyvos nenagrinėjamos, nes vieta yra tinkama PŪV:
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›

PŪV bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, kurioje įsikūrusios kitos pramonės, o taip pat ir atliekų tvarkymo veiklą vykdančios įmonės;

›

PŪV bus vykdoma pastate (atviroje teritorijoje bus vykdomas tik nepavojingų
atliekų sandėliavimas), oro tarša, kvapai ir skleidžiamas triukšmas neviršys
leidžiamų lygių, todėl PŪV neturės įtakos visuomenės sveikatai;

›

teritorijoje yra PŪV reikalinga infrastruktūra: ryšių linijos, privažiavimo keliai, elektros linijos ir kt.

›

nagrinėjamoje vietovėje nėra kraštovaizdžio, pasižyminčio estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais.

3.7

Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma, Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., adresu Obenių g. 38.
PŪV bus vykdoma Lietuvos Respublikai nuosavybes teise priklausančiame žemės
sklype, kurio bendras plotas: 4,5977 ha, unikalus Nr. 4400-0458-0736, kadastrinis
Nr. 7930/0001:367. Žemės sklypo dalį (plotas 3,0426 ha) 2004-12-17 valstybinės
žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 62, 2009-12-16 susitarimo Nr. 6, 2015-10-26
vienintelio akcininko sprendimo, 2015-12-29 priėmimo – perdavimo akto pagrindu
valdo UAB „ Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“. UAB "Ekobazė" planuoja įsigyti minėtą sklypo dalį.
PŪV vieta nurodyta 2 pav.

2 pav. PŪV vieta (šaltinis www.regia.lt)

PŪV vieta vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, yra priskirta esamoms užstatytoms teritorijoms, artimiausiose nagrinėjamos
teritorijos gretimybėse nėra rekreacinių ar visuomeninės paskirties teritorijų. PŪV
bendrojo plano sprendiniams neprieštarauja.
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3 pav. Ištrauka iš Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir
apsaugos reglamentų brėžinio

PŪV bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, kurioje įsikūrusios kitos pramonės, o
taip pat ir atliekų tvarkymo veiklą vykdančios įmonės. Gretimose teritorijose veiklas vykdo įregistruotos įmonės:

›

UAB „Ekopada“, įm. k. 302629767, adresu Obenių g. 40, Elektrėnai;

›

UAB „EKO T“, įm. k. 302847372, adresu Obenių g. 44A, Elektrėnai;

›

UAB „Vilanpa“, įm. k. 302092598, adresu Obenių g. 44A, Elektrėnai

›

UAB „Izolos verslas“, įm. k. 302658110, adresu Elektrinės g. 21H-21, Elektrėnai;

›

UAB „Izola LT“, įm. k. 304375381, adresu Elektrinės g. 21H-21, Elektrėnai.
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PŪV vieta patenka į Elektrėnų vandenvietės apsaugos zoną. Dalis sklypo patenką į
apsaugos zonos 3A juostą, dalis į 3B juostą. Žemėlapis su vandenvietės apsaugos
juostomis pateiktas 4 pav.

4 pav. Ištrauka iš požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis žemėlapio (šaltinis
www.geolis.lt)

Elektrėnų vandenvietė priskiriama II gr. vandenvietėms. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2011, Nr. 894249) XX skyriaus Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 942.1. p. II
grupės vandenviečių apsaugos zonos 3-iosios juostos 3A sektoriuje draudžiama
vykdyti 941.2.1 ir 941.2.2 papunkčiuose nurodytą veiklą. T. y. ir įrengti atliekų
laikymo aikšteles ar sąvartynus ir atliekų apdorojimo įrenginius. Pagal minėtą nutarimą 3B juostai veiklos apribojimai netaikomi. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą PŪV bus vykdoma tik toje teritorijos dalyje, kuri patenka į 3B Elektrėnų vandenvietės apsaugos zonos juostą ir nebus vykdoma sklypo dalyje, kuri patenka į 3A
juostą.
PŪV vieta neturi saugomos teritorijos statuso, artimiausia saugoma teritorija –
Ilgio ornitologinis draustinis nuo PŪV vietos nutolęs apie 0,51 km. Taip pat PŪV
vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas. Artimiausia
Natura 2000 teritorija – Strošiūnų šilas (vietovės identifikatorius (ES kodas):
LTKAI0008) nutolęs apie 5,3 km.
PŪV teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės nuo PŪV vietos nutolusios daugiau kaip 2 km. Artimiausia
nekilnojama kultūros vertybė Kloninių Mijaugonių pilkapynas II, Gojus (kodas
16304) yra nutolusi šiaurės kryptimi apie 2,3 km.
PŪV vieta nepatenka į vandens pakrančių apsaugos zonos ar juostos teritorijas.
Artimiausia PŪV teritorijai upės Strėva apsaugos zona nuo PŪV nutolusi į pietus
už 440 metrų.
Nagrinėjamoje vietovėje nėra kraštovaizdžio, pasižyminčio estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais.
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Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateiktas
2 priede.

3.8

Žemėnauda

PŪV bus vykdoma Lietuvos Respublikai nuosavybes teise priklausančiame žemės
sklype, kurio bendras plotas: 4,5977 ha, unikalus Nr. 4400-0458-0736, kadastrinis
Nr. 7930/0001:367. Žemės sklypo dalį (plotas 3,0426 ha) 2004-12-17 valstybinės
žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 62, 2009-12-16 susitarimo Nr. 6, 2015-10-26
vienintelio akcininko sprendimo, 2015-12-29 priėmimo – perdavimo akto pagrindu
valdo UAB „ Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“. Žemės sklypo, kuriame
planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo
būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. UAB "Ekobazė" planuoja
įsigyti minėtą sklypo dalį.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

›

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas – 0,91 ha;

›

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, plotas –
0,138 ha;

›

IX. Dujotiekių apsaugos zonos, plotas – 0,0041 ha;

›

VI. Elektros linijų apsaugos zonos, plotas – 0,0229 ha;

›

II. Kelių apsaugos zonos, plotas – 0,0174 ha.

Žemės sklypo planas, pateiktas 2 priede, išrašo iš Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko kopija pateikta 4 priede.

3.9

Vietovės infrastruktūra

Vandens tiekimas
UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos technologiniame procese vanduo nebus naudojamas. Vanduo vartojamas bus tik darbuotojų buičiai. Pastate, kuriame
bus vykdoma PŪV yra įrengtos vietinės vandentiekio ir kanalizacijos sistemos.
Prieš pradedant PŪV bus pasirašyta sutartis dėl geriamojo vandens ir buitinių nuotekų tvarkymo su UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
Elektros tiekimas
Elektros energija tiekiama iš ESO centralizuotų elektros tinklų.
Šilumos energijos tiekimas
Esant poreikiui patalpos bus šildomos elektros energija.
Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas
UAB „Ekobazė“ planuojamos ūkinės veiklos technologiniame procese vanduo nebus naudojamas ir gamybinių nuotekų nesusidarys. Prieš pradedant PŪV bus pasirašyta sutartis dėl buitinių nuotekų tvarkymo su UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, o dėl PŪV teritorijoje susidariusių paviršinių nuotekų tvarkymo šiuo metu
rengiamas paviršinių nuotekų valymo įrenginio įrengimo techninis projektas.
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Planuojama įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginį, į kurį nuotekos subėgs
per PŪV teritorijoje esamą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą.
Ant pastato stogo dėl atmosferos kritulių susidarys paviršinės nuotekos, kurios nebus užterštos pavojingomis medžiagomis. Šios paviršinės nuotekos bus surenkamos įrengtais latakais bei lietvamzdžiais į nuotekų surinkimo šulinius, iš kur
toliau nuotekų surinkimo sistema pateks į PŪV teritorijoje planuojamą įrengti
paviršinių nuotekų valymo įrenginį.
Planuojama, kad nuo visos PŪV teritorijos, kuri padengta skysčiams nelaidžia danga, surinktos paviršinės nuotekos bus valomos projektuojamame paviršinių nuotekų valymo įrenginyje ir tik išvalytos iki leistinų normų paviršinės nuotekos bus
išleidžiamos į paviršinių nuotekų kanalą pro kurį pateks į gamtinę aplinką, t. y.
Strėvos upę. Numatyta nuolatos vykdyti išvalytų paviršinių nuotekų monitoringą,
kurio metu bus stebima išvalyto vandens kokybė. Priklausomai nuo paviršinių nuotekų užterštumo, t. y. nustačius, kad šios paviršinės nuotekos bus užterštos sunkiaisiais metalais bei kenksmingomis medžiagos, jos bus surenkamos atskirai ir perduodamos šias nuotekas tvarkančioms įmonėms. Išvalytose paviršinėse nuotekose
užterštumas neviršys: skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30
mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l; BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg O2/l / 57,5
O2/l; naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l. Kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija negali viršyti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento I priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, II priede nurodytų pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų DLK į gamtinę aplinką, išskyrus
išimtis, kai Reglamente arba kituose teisės aktuose nustatyti kitokie reikalavimai
išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms.
PŪV sklypo teritorijoje susidarančių paviršinių nuotekų kiekis bus nustatomas
skaičiavimo būdu pagal teritorijos plotą ir kritulių kiekį, t. y. susidarančių paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 su visas pakeitimais, 8 punkte nurodytą formulę.
Paviršinių nuotekų projektinis srautas susidarysiantis per metus nuo UAB „Ekobazė“ priklausančio pastato stogo dalies ir stoginės:
443,7 (m3)= 10 x 600 x 0,174 x0,425 x 1.
Formulės reikšmės:
Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį
čia:
Hf – faktinis praėjusių metų, t. y., 2015 m., kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis);
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:
ps- 0,85 – stogų dangoms;
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.
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Paviršinių nuotekų projektinis srautas susidarysiantis per metus nuo atviros teritorijos:
3052,74 (m3)= 10 x 600 x 0,83 x0,613 x 1.
Formulės reikšmės:
Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,
čia:
Hf – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm
(pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis);
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.
Paviršinių nuotekų kiekis nuo stogų ir teritorijos apskaičiuojamos pagal formulę,
įvertinus teritorijos plotą ir kritulių kiekį.
Atliekų tvarkymas
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos ir jų kiekiai pateikti 2 lentelėje. Susidariusios atliekos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis bus laikomos įmonės teritorijoje iki jų perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams.
2 lentelė. PŪV metu susidarysiančios atliekos
Pavadinimas

Kodas

Susidarymo
šaltinis

Pavojingumas

Kiekis t/m

Mišrios komunalinės

20 03 01

Administracija

Nepavojingos

1,2

Liuminescencinės lempos

20 01 21

Administracija

Pavojingos

0,2

Kitaip neapibrėžtos frakcijos

20 01 99

Administracija

Nepavojingos

1,0

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis
cheminėmis medžiagomis

15 02 02

Atliekų tvarkymo patalpose ir
teritorijoje

Pavojingos

4,0

Susisiekimo, privažiavimo keliai
Įvažiavimas į teritoriją įrengtas vakarinėje sklypo dalyje iš Obenių g.
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Vietovės ribos su gyvenamąja aplinka, viešosios
paskirties pastatais ir rekreacinėmis teritorijomis,
kitais svarbiais objektais

PŪV bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, kurioje jau veikia kitos pramonės, o
taip pat ir atliekų tvarkymo įmonės. Anksčiau šioje teritorijoje buvo vykdoma įrenginių remonto veikla. Nagrinėjamoje vietovėje nėra kraštovaizdžio, pasižyminčio
estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra rekreacinių ar visuomeninės paskirties teritorijų.
Aplink PŪV vietą išsidėstę pavieniai gyvenamieji namai. Tankiau apgyvendintos
teritorijos nuo PŪV vietos nutolusios:

›

Senosios Kietaviškės į pietvakarius apie 0,99 km atstumu;

›

Obeniai į šiaurės vakarus apie 1,39 km atstumu;

›

Naujosios Kietaviškės į pietvakarius 2,23 km atstumu;

›

Elektrėnų miesto centras į šiaurės rytus apie 2,73 km atstumu;

›

Peliūnai į pietus 2,95 km atstumu;

›

Gojus į šiaurę apie 3,02 km atstumu.

Artimiausi vienbučiai gyvenamieji namai:

›

Obenių g. 45 – 70 m į vakarus nuo PŪV vietos;

›

Obenių g. 36 – 80 m vakarus nuo PŪV vietos;

›

Obenių g. 34 – 100 m vakarus nuo PŪV vietos;

›

Obenių g. 30 – 90 m vakarus nuo PŪV vietos.

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas (kapinės) nuo PŪV vietos nutolęs
470 m į pietus.
Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateiktas
2 priede.

4

Planuojamos ūkinės veiklos veiksniai,
darantys įtaką visuomenės sveikatai

Rengiant PVSV ataskaitą, buvo identifikuoti planuojamos ūkinės veiklos lemiami
sveikatai įtaką darantys veiksniai – triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais.

4.1

Cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas

Siekiant įvertinti planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą aplinkos oro taršą buvo
atlikti aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai, naudojant matematinio modelio
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programą AERMOD View. Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus ir
vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos
vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės
tipams įvertinti. AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos
rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai
lyginami tiek su Europos Sąjungos, tiek su Lietuvos Respublikos teisės aktų bei
norminių dokumentų reikalavimais.
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl
buvo naudojami 2010–2015 m. Lietuvos HMT pateikti artimiausios automatinės
Vilniaus meteorologinės stoties matavimų duomenys. Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas
pridedamos 4 priede.
Veikla, kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai:

›

Statybinių atliekų (SA) krovimo, rūšiavimo, laikymo ir perdirbimo metu į aplinkos orą išsiskirs kietosios dalelės.

›

Iš mobiliųjų oro taršos šaltinių (lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių bei krautuvų) į aplinkos orą išsiskiria teršalai – anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės ir angliavandeniliai (LOJ).

PŪV teritorijoje planuojami aplinkos oro taršos šaltiniai.

›

Stacionarūs neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai

›

Statybinių atliekų iškrovimo ir laikymo aikštelė Nr. 601

Aikštelė (200 m2 ploto) įvertinta kaip neorganizuotas oro taršos šaltinis, veikiantis
visą darbo laiką laikotarpyje 8.00–20.00 val. Išmetamų kietųjų dalelių kiekiai,
kraunant statybines atliekas ir skaldą suskaičiuoti pagal "Teršalų išmetimo iš neorganizuotų šaltinių statybinių medžiagų pramonėje apskaičiavimo metodiką". Rusų
k. Методическое пособие По расчету выбросов от неорганизованных
источников в промышленности строительных материалов, kuri įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu 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" patvirtintų metodikų sąrašą.
Metinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
Qmetinis = K1 x K2 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G, t/metus
čia:
K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04, plytoms –
0,05.
K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03,
plytoms – 0,01.
K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s).
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K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; K4 – 1, kai priimama, kad atliekos
išpilamos į iš visų keturių pusių atvirą aikštelę, K4 – 0,5, kai priimama, kad atliekos
pilamos į transporto priemones – savivarčius, atvirus iš viršaus.
K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie
5 %, todėl K5= 0,8.
K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; atliekų
frakcijos dydis yra didesnis kaip 500 mm, todėl K7 – 0,1;
B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; vidutinis medžiagų
iškrovimo aukštis – iki 4 m, todėl B – 1, atliekų.
G – medžiagos iškrovimo našumas, t/metus. G – 5850 t/metus (statybinių atliekų),
2925 t/metus (išrūšiuotų statybinių atliekų), 2925 t/metus (skaldos).
Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, iškraunant statybines atliekas iš savivarčių
į iškrovimo aikštelę:

Qmetinis = (0,04x0,03  0,05x0,01)x1,2x1x0,8x0,1 x 1 x 5850 = 0,954 t/metus
Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant išrūšiuotas statybines atliekas:

Qmetinis = 0,05x0,01x1,2x1x0,8x0,1 x 1 x 2925 = 0,14 t/metus
Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant skaldą:

Qmetinis = 0,04x0,03x1,2x1x0,8x0,1 x 1 x 2925 = 0,337 t/metus
Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant išrūšiuotas statybines atliekas ir
skaldą į savivarčius:

Qmetinis = (0,04x0,03  0,05x0,01)x1,2x0,5x0,8x0,1 x 1 x 5850 = 0,477 t/metus
Momentinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

Q 

K1xK 2 xK3xK 4 xK5xK7 x B x G x106
,g /s
3600

čia:
K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04, plytoms –
0,05.
K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03,
plytoms – 0,01.
K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s).
K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; K4 – 1, kai priimama, kad atliekos
išpilamos į iš visų keturių pusių atvirą aikštelę, K4 – 0,5, kai priimama, kad atliekos
pilamos į transporto priemones – savivarčius, atvirus iš viršaus.
K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie
5 %, todėl K5= 0,8.
K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; atliekų
frakcijos dydis yra didesnis kaip 500 mm, todėl K7 – 0,1;
B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; vidutinis medžiagų
iškrovimo aukštis – iki 4 m, todėl B – 1, atliekų iškrovimo našumas.
G – medžiagos iškrovimo našumas, t/val. Iškraunant iš savivarčių G – 6 t/val., išrūšiuotų atliekų ir skaldos krovimas į aikštelę – 3 t/val., krovimas į savivarčius – 3
t/val.
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Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, iškraunant statybines atliekas iš savivarčių į iškrovimo aikštelę:

Q 

(0,04x0,03  0,05x0,01)x1,2x1x 0,8x0,1 x 1 x 6 x106
 0,192 g / s
3600

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant išrūšiuotas statybines atliekas:

Q 

0,05x 0,01x1,2x1x 0,8x 0,1 x 1 x 3 x106
 0,04 g / s
3600

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant skaldą:

Q 

0,04x 0,03x1,2x1x 0,8x 0,1 x 1 x 3 x106
 0,096 g / s
3600

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant išrūšiuotas statybines atliekas ir skaldą į savivarčius:

Q 

(0,04x0,03  0,05x 0,01)x1,2x 0,5x0,8x 0,1 x 1 x 3 x106
 0,068g / s
3600

Išsiskirsiančių teršalų skaičiavimai nuo statybinių atliekų saugojimo buvo atlikti
vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos
metodika (anglų kalba – EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook
(anksčiau vadinama EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook)) (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 ), kuri
įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu 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" patvirtintų metodikų sąrašą. Pagal metodiką
teršalo KD10 išsiskiria 8,2 t/ha/m. Saugojimo aikštelės plotas 0,02 ha. Iš jos per metus išsiskirs KD10:
8,2 t/ha/m x 0,02 ha = 0,164 t/m = 0,021 g/s
KD2,5 išsiskiria 0,82 t/ha/m. Iš aikštelės per metus išsiskirs KD2,5:
0,82 t/ha/m x 0,02 ha = 0,0164 t/m = 0,0021 g/s

›

Pastato vartai Nr. 602

Pro pastato vartus skaldos gamybos metu išsiskirs kietųjų dalelių. Išmetamų kietųjų
dalelių kiekiai, gaminant skaldą apskaičiuoti pagal "Teršalų išmetimo iš neorganizuotų šaltinių statybinių medžiagų pramonėje apskaičiavimo metodiką". Rusų k.
Методическое пособие По расчету выбросов от неорганизованных
источников в промышленности строительных материалов.
Metinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
Qmetinis = K1 x K2 x K2 x K3 x K4 x K5 x K7 x B x G, t/metus
čia:
K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04.
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K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03.
K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s).
K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; veikla vykdoma uždarame pastate,
kuriame darbo metu praviri vieneri vartai, todėl K4 – 0,1.
K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie
5 %, todėl K5= 0,8.
K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; atliekų
frakcijos dydis yra didesnis kaip 500 mm, todėl K7 – 0,1;
B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; vidutinis medžiagų
iškrovimo aukštis – iki 4 m, todėl B – 1, atliekų.
G – medžiagos iškrovimo našumas, t/metus. G – 5850 t/metus (statybinių atliekų),
2925 t/metus (skaldos).
Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant statybines atliekas į trupintuvą:

Qmetinis = 0,04x0,03x1,2x0,1x0,8x0,1 x 1 x 5850 = 0,067 t/metus
Metinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, skaldos išbyrėjimo iš trupintuvo metu:

Qmetinis = 0,04x0,03x1,2x0,1x0,8x0,1 x 1 x 2925 = 0,034 t/metus
Momentinis išmetamų teršalų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

Q 

K1xK 2 xK3xK 4 xK5xK7 x B x G x106
,g /s
3600

čia:
K1 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį medžiagoje; cementui – 0,04.
K2 – koeficientas apibūdinantis dulkių dalį, kuri virsta aerozoliu; cementui – 0,03.
K3 – koeficientas apibūdinantis vėjo greitį; 1,2 (kai vėjo greitis 2–5 m/s).
K4 – koeficientas apibūdinantis vietines sąlygas; veikla vykdoma uždarame pastate,
kuriame darbo metu praviri vieneri vartai, todėl K4 – 0,1.
K5 – koeficientas apibūdinantis medžiagos drėgmę; vidutinė atliekų drėgmė – apie
5 %, todėl K5= 0,8.
K7 – koeficientas apibūdinantis perdirbamos medžiagos frakcijos dydį; atliekų
frakcijos dydis yra didesnis kaip 500 mm, todėl K7 – 0,1;
B – koeficientas apibūdinantis medžiagos iškrovimo aukštį; vidutinis medžiagų
iškrovimo aukštis – iki 4 m, todėl B – 1, atliekų.
G – medžiagos iškrovimo našumas – 5 t/val.
Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kraunant statybines atliekas į trupintuvą:

Q 

0,04x 0,03x1,2x 0,1x0,8x 0,1 x 1 x 5 x106
 0,02 g / s
3600

Momentinis išmetamų kietųjų dalelių kiekis, skaldos išbyrėjimo iš trupintuvo metu:

Q 

›

0,04x 0,03x1,2x 0,1x0,8x 0,1 x 1 x 5 x106
 0,02 g / s
3600

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai:

›

lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė;

›

sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelė;

UAB "EKOBAZĖ" NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMAS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI, NAUDOJIMAS IR JŲ PERDIRBIMAS
OBENIŲ G. 38 ELEKTRĖNUOSE
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

30

›

sunkiasvorių transporto priemonių manevravimas nagrinėjamoje teritorijoje;

›

krautuvai.

Iš išvardintų mobiliųjų aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą pateks pagrindiniai teršalai: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), kietosios dalelės
(KD10 ir KD2,5) ir specifinis teršalas: angliavandeniliai.
PŪV metu numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų kiekių skaičiavimai buvo atlikti
vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos
metodika (anglų kalba – EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook
(anksčiau vadinama EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook)) (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 ), kuri
įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu 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" patvirtintų metodikų sąrašą.
Atsižvelgiant į transporto priemonės rūšį, srautą ir teršalų emisijos faktorių nuo
transporto, į aplinkos orą išsiskiriančių aplinkos oro teršalų kiekis (t/metus) skaičiuojamas pagal formulę:

Ei = N · EFi · M · t,
kur:
N – transporto priemonių skaičius, vnt./d;
EFi – aplinkos oro teršalo taršos koeficientas, g/km;
M – vienos transporto priemonės vidutinis nuvažiuojamas atstumas, km/d;
t – darbo dienų skaičius per metus, 260 d/metus.
Skaičiavimuose priimama, kad iš į teritoriją atvyksiančių lengvųjų automobilių 40
% sudarys dyzeliniai, o 60 % – benzininiai automobiliai, kurių svoris kis nuo 1,4
iki 2 tonų bei atitiks PC Euro 5 – EC 715/2007 technologiją. Skaičiavimuose pasirinkta vertinti nepalankesnę situaciją, kuomet PŪV veikloje eksploatuojamos dyzelinį kurą naudojančios 16–32 t svorio paprastosios technologijos sunkiasvorės
transporto priemonės bei dyzeliu varomi krautuvai, kuriems pritaikyta HD Euro IV
– 2005 technologija.
Ištrauka iš Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos pateikiama 3 lentelėje.
3 lentelė. Aplinkos oro teršalų taršos koeficientai (Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika, 2014)

Tipas
Lengvoji transporto priemonė
(Benzinas, 1.4 – 2.0 t)

Technologija
PC Euro 5

Teršalo taršos koeficientas,
g/km
CO

LOJ

NO2

KD=KD2.
5=KD10

0,62

0,065

0,061

0,0014
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Lengvoji transporto priemonė
(Dyzelinis kuras, 1.4 – 2.0 t)
Sunkiasvorė transporto priemonė
(Dyzelinis kuras, 16 – 32 t)
Sunkiasvorė transporto priemonė
(Dyzelinis kuras, > 32 t)
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PC Euro 5

0,04

0,008

0,61

0,0021

Paprasta

1,93

0,486

10,7

0,418

PC Euro 4

0,121

0,012

4,61

0,0268

PŪV teritorijoje skleidžiama mobiliųjų aplinkos oro taršos šaltinių emisijos:

›

Planuojamos ūkinės veiklos metu į skaičiavimuose vertinamą 5 vietų automobilių stovėjimo aikštelę per dieną, darbo metu (8.00 – 17.00 val.) atvyks iki 15
lengvųjų darbuotojų ir klientų automobilių (9 benzininių ir 6 dyzelinių lengvųjų automobilių), kurių vienos transporto priemonės vidutinis nuvažiuojamas
atstumas – 0,04 km per dieną. Tuomet:
ECO = (9 · 0,62) + (6 · 0,04) · 0,04 · 260 = 60,5 g/metus = 6,1 · 10-5 t/metus
ELOJ = (9 · 0,065) + (6 · 0,008) · 0,04 · 260 = 6,6 g/metus = 6,6 · 10-6 t/metus
ENO2 = (9 · 0,061) + (6 · 0,61) · 0,04 · 260 = 43,8 g/metus = 4,4 · 10-5 t/metus
EKD = (9 · 0,0014) + (6 · 0,0021) · 0,04 · 260 = 0,26 g/metus = 2,6 · 10-7 t/metus

›

Planuojamos ūkinės veiklos metu į skaičiavimuose vertinamą sunkiasvorių
transporto priemonių stovėjimo aikštelę, talpinančią 4 transporto priemonių.
Vienos transporto priemonės vidutinis nuvažiuojamas atstumas – 0,05 km per
dieną. Tuomet:
ECO = 4 · 1,93 · 0,05 · 260 = 100,4 g/metus = 0,0001 t/metus
ELOJ = 4 · 0,486 · 0,05 · 260 = 25,3 g/metus = 2,5 · 10-5 t/metus
ENO2 = 4 · 10,7 · 0,05 · 260 = 556,4 g/metus = 0,00056 t/metus
EKD = 4 · 0,418 · 0,05 · 260 = 21,7 g/metus = 2,2 · 10-5 t/metus

›

sunkiasvorių transporto priemonių manevravimas. Planuojama, kad į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją dienos metu 8 valandų laikotarpyje gali atvykti
iki 20 sunkiasvorių transporto priemonių (10 vilkikų ir 10 sunkvežimių), vienos transporto priemonės vidutinis nuvažiuojamas atstumas – 0,5 km per dieną. Tuomet:
ECO = 20 · 1,93 · 0,5 · 260 = 3011 g/metus = 0,003 t/metus
ELOJ = 20 · 0,486 · 0,5 · 260 = 758 g/metus = 0,00076 t/metus
ENO2 = 20 · 10,7 · 0,5 · 260 = 16692 g/metus = 0,01669 t/metus
EKD = 20 · 0,418 · 0,5 · 260 = 652 g/metus = 0,00065 t/metus
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atliekų pervežimui ir krovimui atliekų aikštelės teritorijoje 6 val. dienos metu
manevruos 3 krautuvai (2 vnt. Linde H30D – 44 kW ir 1 vnt. Terex Huchs –
85 kW), kurio vieno vidutinis nuvažiuojamas atstumas – 1,1 km per dieną.
Tuomet:
ECO = 3 · 0,121 · 1,1 · 260 = 103,8 g/metus = 0,0001 t/metus
ELOJ = 3 · 0,012 · 1,1 · 260 = 10,3 g/metus = 1,0 · 10-5 t/metus
ENO2 = 3 · 4,61 · 1,1 · 260 = 3955 g/metus = 0,004 t/metus
EKD = 3 · 0,0268 · 1,1 · 260 = 23,0 g/metus = 2,3· 10-5 t/metus

Apskaičiuojamas momentinis teršalų kiekis (g/s), išsiskirsiantis iš mobiliųjų aplinkos oro taršos šaltinių:

Qteršalo 

M teršalo  106
T  3600

kur:
T – teršalo išmetimo trukmė val./metus;

M teršalo – susidarantis teršalo kiekis, kg/metus.
Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą iš mobilių taršos
šaltinių išsiskiriantis teršalų kiekis pateiktas 4 lentelėje.
4 lentelė. Teršalų kiekio skaičiavimo rezultatai
Mobilusis PŪV aplinkos oro taršos šaltinis
5 vietų antžeminė
lengvųjų transporto
priemonių stovėjimo
aikštelė
4 vietų sunkiasvorio
transporto laikinoji
stovėjimo aikštelė
Sunkiasvorių transporto priemonių manevravimas nagrinėjamo
sklypo teritorijoje
3 krautuvų darbo metu

PŪV metu iš mobiliųjų taršos šaltinių išsiskirsiančių teršalų kiekis, t/metus

Momentinis PŪV metu iš mobiliųjų taršos šaltinių susidarantis teršalų kiekis,
g/s
KD=KD2.
CO
LOJ
NO2
5=KD10

CO

LOJ

NO2

KD=KD2.5
=KD10

6,1·10-5

6,6·10-6

4,4·10-5

2,6·10-7

3,2·10-5

3,5·10-6

2,3·10-5

1,4·10-7

0,0001

2,5·10-5

0,00056

2,2·10-5

0,00011

2,5·10-5

0,00059

2,2·10-5

0,003

0,00076

0,0167

0,00065

0,0004

0,0001

0,0022

8,7·10-5

0,0001

1,0·10-5

0,004

2,3·10-5

1,8·10-5

1,8·10-6

0,0007

4,1·10-6

Triukšmo, oro taršos ir kvapo šaltinių bei transporto judėjimo schema pateikta 2
priede.
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Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimai programa AERMOD View
2017 m. rugsėjo 4 d. Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamentas raštu Nr. (28.7)-A4-9044 (raštas pridedamas 4 priede) nurodė, kad
pagrindinių teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimuose turi būti vertinamos greta esančių įmonių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys pridedant Viliaus regiono santykinai švarių Lietuvos
kaimiškųjų vietovių 2016 m. aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų
vertes: CO – 0,19 mg/m3; NO2 – 2,9,0 µg/m3; KD10 – 11,0 µg/m3 ; KD2.5 – 6,0
µg/m3. Informacijos šaltinis:
http://oras.gamta.lt/files/Santyk_svarios_kaimo_fonines_2016.pdf
Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio
ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010-07-07 d. įsakyme Nr. D1-585/V-611 "Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu,
švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos". Specifinių oro teršalų LOJ pažemio
koncentracijos lygintos su ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos 2007-06-11 LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-329/V-469 "Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas
ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas
ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės". Skaičiuojamų aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 5 lentelėje.
5 lentelė. Skaičiuotų pagrindinių ir specifinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai
Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai
Teršalo
pavadinimas

8 val.
vidurkis

1 valandos

24 valandų

Metinė

Angliavandeniliai, sotieji,
C11-C19 /kaip anglis/

1 mg (0,5
val.)*

-

-

-

Anglies monoksidas (CO)

-

10 mg/m3

-

-

Azoto dioksidas (NO2)

200 µg/m3

-

-

40 µg/m3

Kietosios dalelės (KD10)

-

-

50 µg/m3

40 µg/m3

Kietosios dalelės (KD2,5)

-

-

-

25 µg/m3

*Atsižvelgiant į AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. AV-14, jeigu modelis neturi galimybės skaičiuoti pusės valandos koncentracijos, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių
verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte.

Angliavandeniliai (CH). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia 1 val. 98,5
procentilio angliavandenilių koncentracija be fono siekia 0,28 µg/m3 (0,03 % RV)
bei neviršija ribinės vertės (1 mg/m3), nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia 8 valandų slenkančio vidurkio
anglies monoksido vertė be fono siekia 1,09 µg/m3 (0,01 % RV), o įvertinus foninę
koncentraciją – 376,1 µg/m3 (3,8 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės (10
mg/m3).
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Azoto dioksidas (NO2). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia vidutinė metinė
azoto dioksido koncentracija be fono siekia 1,0 µg/m3 (2,5 % RV), o įvertinus foną
– 7,3 µg/m3 (18,2 % RV) bei neviršija ribinės vertės (40 µg/m3), nustatytos žmonių
sveikatos apsaugai.
Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti
18,4 µg/m3 (9,2 % RV), o įvertinus foną – 48,6 µg/m3 ir sudaryti 24,3 % nustatytos
ribinės vertės (200 µg/m3).
Kietosios dalelės (KD10). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 5,74 µg/m3 (14,3 % RV), įvertinus
foną – 16,9 µg/m3 (42,2 % RV) bei neviršija ribinės vertės (40 µg/m3), nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai.
Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono gali siekti
15,1 µg/m3 (30,2 % RV), o įvertinus foną – 24,7 µg/m3 ir sudaryti 49,4 % nustatytos ribinės vertės (50 µg/m3).
Kietosios dalelės (KD2.5). Skaičiavimo rezultatai rodo, kad didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 2,9 µg/m3 (11,6 % RV), o įvertinus
foną – 8,9 µg/m3 ir sudaryti 35,6 % nustatytos ribinės vertės (25 µg/m3).
IŠVADA:
Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų (CO, NO2, KD10, KD2.5) ir specifinių
aplinkos oro teršalų (angliavandenilių) pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir
įvertinus foną, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.
Nagrinėjamų aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede.

4.2

Taršos kvapais, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas

Su UAB "Ekobazė" planuojama ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai
buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental
Software, Kanada). Programos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos
oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas, bet,
parinkus tam tikrus parametrus, apskaičiuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų
kvapų sklaidą. AERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos,
tiek kelių medžiagų keliamo kvapo sklaidą. Gaunamas rezultatas – kvapo vienetas į
kubinį metrą (OUE/m3), įvesties duomenys – kvapo vienetas per sekundę (OUE/s)
arba vienetas į kvadratinį metrą per sekundę (OUE/m2/s).
Kvapo sklaidos skaičiavimui atlikti reikalinga žinoti vertinamos medžiagos kvapo
kiekio (OUE/s) išsiskyrimą iš taršos šaltinių, taršos šaltinių koordinates LKS–94
arba WGS koordinačių sistemoje, fizinius vertinamų taršos šaltinių parametrus.
Pastarieji gali kisti, priklausomai nuo vertinamo taršos šaltinio rūšies.
PŪV metu planuojama tvarkyti kvapą skleidžiančias atliekas:
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›

miškininkystės atliekas (02 01 07);

›

biologiškai skaidžias atliekas (20 02 01). Vadovaujantis 1999 m. liepos 14 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), šios atliekos
priskiriamos 20 02 punktui – sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas);

›

mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštas popieriaus ir kartono, plastikines (kartu su PET), stiklo ir kitas pakuotes.

Kitos PŪV metu planuojamos tvarkyti atliekos kvapų neskleis. PŪV metu planuojamos tvarkyti organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 (16 03 06) pagal atliekų
tvarkymo taisykles priskiriamos kitaip sąraše neapibrėžtoms atliekoms (16) ir netinkamoms naudoti gaminių partijoms ir nenaudotiems gaminiams (16 03). Šioms
atliekoms priskiriamos plastiko, tekstilės ir kt. gaminių partijos neturinčios kvapo.
Maisto atliekų įmonė netvarkys.
PŪV metu visos kvapą skleidžiančios atliekos t. y. miškininkystės ir biologiškai
skaidžios atliekos bei mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštos pakuotės bus
rūšiuojamos ir saugomos patalpoje, todėl kvapų išsiskyrimas pro pastato vartus bus
minimalus.
Veikla, kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai:

›

Miškininkystės atliekų ir biologiškai skaidžių sodų ir parkų bei kapinių atliekų
rūšiavimas. Atliekų rūšiavimas bus vykdomas pastato viduje.

›

Miškininkystės atliekų ir biologiškai skaidžių sodų ir parkų bei kapinių atliekų
laikinas saugojimas (daugiausiai 1 mėn.) iki perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams. Visos išrūšiuotos atliekos bus laikinai laikomos patalpoje.

›

Mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių krovimas iš/į transporto priemones. Krovos darbai bus vykdomi patalpoje.

›

Mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių laikinas saugojimas
(daugiausiai 1 mėn.) iki perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams. Visos pakuotės bus laikinai laikomos patalpoje.

Kvapo koncentracija nuo žaliųjų atliekų buvo apskaičiuota vadovaujantis moksliniu straipsniu "Kvapo emisijų faktoriai skirti kvapo emisijų prognozavimui iš mechaninio ir biologinio atliekų apdorojimo įrenginių" (angl. Selena Sironia, Laura
Capellia, Paolo Ce´ntolaa, Renato Del Rossoa, Massimiliano Il Grandeb Odour
emission factors for the prediction of odour emissions from plants for the mechanical and biological treatment of MSW). Straipsnyje nurodyti kvapo emisijos faktoriai skirti apskaičiuoti kvapo emisijoms iš įvairių atliekų tvarkymo etapų tame tarpe
ir iš žaliųjų atliekų laikymo. Kvapo emisijų faktoriai buvo gauti išmatavus kvapus
iš 40 skirtingo galingumo MBA įrenginių Italijoje. Straipsnis anglų kalba bei išversta ištrauka su nurodytu kvapo emisijos faktoriumi pridėti 4 priede.
Vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklių 5.13. p. žaliosios atliekos – sodų, parkų ir
želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos),

UAB "EKOBAZĖ" NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMAS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI, NAUDOJIMAS IR JŲ PERDIRBIMAS
OBENIŲ G. 38 ELEKTRĖNUOSE
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

36

miškininkystės atliekos, kurios PŪV metu skleis kvapą, priskiriamos žaliosioms
atliekoms (toliau – Žaliosios atliekos) Todėl kvapo vieneto per sekundę (OUE/s)
apskaičiavimui buvo naudojamas straipsnyje pateikiamas kvapo emisijos faktorius
išsiskiriantis iš 1 t žaliųjų atliekų per metus – 3,296 x 106 OUE.
Kvapo koncentracija atliekų rūšiavimo metu apskaičiuojama priimant, jog vienu
metu įmonėje pastoviai bus rūšiuojamos 24 t žaliųjų atliekų:
3,296 x 106 x 24= 79 104 0000 OUE/metus arba 2,5 OUE/s
Kvapo koncentracija atliekų laikino laikymo metu apskaičiuojama priimant, jog
vienu metu įmonėje pastoviai bus laikoma 180 t žaliųjų atliekų:
3,296 x 106 x 180 = 79 104 0000 OUE/metus arba 18,81 OUE/s
Kvapas žaliųjų atliekų rūšiavimo ir laikymo metu į aplinkos orą iš pastato išsiskirs
neorganizuotai per atidarytus gamybinės patalpos Nr. 1 vartus (neorganizuotas taršos šaltinis (Nr. 602)).
Kvapo koncentracija nuo mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių
buvo apskaičiuota vadovaujantis Esekso apskrities tarybos Atliekų perkrovimo stoties kvapo vertinimo ataskaita 2012 m.1 Ataskaitoje nurodyti kvapo emisijos faktoriai, skirti apskaičiuoti kvapo emisijoms iš įvairių atliekų tvarkymo etapų tame tarpe ir iš mišrių komunalinių atliekų krovimo bei laikymo. Šie emisijų faktoriai buvo
gauti panaudojus kvapo matavimų duomenis ir duomenis pateiktus Olandijos oro
taršos vertinimo vadove. Vadovaujantis ataskaita, kraunant mišrias komunalines
atliekas, išsiskiria 159 OUE/s kvapo koncentracija, o laikant – 0,5 OUE/m2/s.
Skaičiavimuose priimtas blogiausias variantas, kad kvapas nuo mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių atliekų sklis nuo viso patalpos Nr. 2 t. y. 700
m2 ploto:
0,5 OUE/m2/s x 700 m2 = 350 OUE/s
Išversta ataskaitos ištrauka su nurodytais kvapo emisijos faktoriais pridėta 4 priede.
Kvapas nuo mišriomis komunalinėmis atliekomis užterštų pakuočių į aplinkos orą
iš pastato išsiskirs neorganizuotai per atidarytus gamybinės patalpos Nr. 2 vartus
(neorganizuotas taršos šaltinis (Nr. 603)).
Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis PŪV objektui nėra nustatyta reikalavimo įsirengti specialias vėdinimo sistemas. PŪV metu numatoma natūralus vėdinimas per atvirus pastato vartus įmonės darbo metu (darbo dienomis 8–20 val.).

1

http://www.essex.gov.uk/Environment%20Planning/Recycling-Waste/Waste-

Strategy/Documents/Odour-Assessment.pdf
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Skaičiavimuose įvertinta, kad kvapas per dvejus pastato vartus sklis darbo dienomis, įmonės darbo metu 8–20 val. (3120 val. per metus), kuomet yra didelė tikimybė, jog vartai bus atidaryti. Įmonei nedirbant visos patalpos ir įvažiavimo į jas vartai bus uždaromi ir užrakinami. Įmonės nedarbo metu atliekos nebus tvarkomos,
vartai bus sandariai uždaryti todėl kvapas į aplinką nesklis. Specialių vėdinimo įrenginių įrengti nenumatoma, kitų kvapo taršos šaltinių nebus.
Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus). AERMOD View programa skaičiuojamas 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodyta ribine kvapo koncentracija (8 OUE/m3).
Atliekant skleidžiamo kvapo vertinimą buvo naudoti Lietuvos HMT pateikti Vilniaus meteorologinės stoties matavimų duomenys. Kvapo sklaidos modeliavimas
atliktas įvertinant 2010–2015 m. kiekvienos dienos valandinius meteorologinių
reiškinių (vėjo krypties ir greičio, oro temperatūros bei vietovės debesuotumo) stebėjimų duomenis. Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažymos apie hidrometeorologines sąlygas pridedamos 4 priede.
Skaičiavimo rezultatai rodo, kad maksimali planuojamos ūkinės veiklos sukeliama
kvapo koncentracija siekia 2,3 OUE/m3 ir neviršija HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinės kvapo
koncentracijos (8 OUE/m3).
Triukšmo, oro taršos ir kvapo šaltinių bei transporto judėjimo schema pateikta 2
priede. Kvapo koncentracijos modeliavimo žemėlapis yra pateiktas 3 priede.
IŠVADA:
Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija tiek
planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinės
kvapo koncentracijos (8 OUE/m3).

4.3

Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas

Su planuojama ūkine veikla susijusio triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir aplink esančioje artimiausioje gyvenamoje aplinkoje buvo atlikti kompiuterine programa Cadna/A.
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant
vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs – keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai – pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat gali įvertinti ir prieštriukšmines
priemones, t. y. jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t. t.). Vienas iš programos privalumų yra tai, kad
triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodi-
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komis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29).
Programa Cadna/A, yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.
Triukšmo lygio skaičiavimai atliekami pagal dienos transporto eismo intensyvumą,
taškinių bei ploto triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Taip pat galima atlikti
skirtingų scenarijų (kintamieji: eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų
transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute) skaičiavimus ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų
izolinijomis – 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA.
Triukšmo sklaida skaičiuota 1,5 m aukštyje, kaip nurodo standarto ISO 96132:1996 Akustika. Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpnėjimas – 2 dalis: Bendroji skaičiavimo metodika (Acoustics - Attenuation of sound during propagation
outdoors - Part 2: General method of calculation) 8.3.1 skyriaus nuostata žemaaukščio tipo gyvenamiesiems rajonams.
Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygiai buvo įvertinti pagal HN
33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638). Vertinant viešo naudojimo
gatvių ir kelių triukšmą, buvo taikytas HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas. Vertinant
nagrinėjamame žemės sklype numatomą vykdyti veiklą – taikytas HN 33:2011 1
lentelės 4 punktas.
6 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Objekto pavadinimas
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo (3 punktas)
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
veikiamoje ūkinės komercinės
veiklos (4 punktas)

Paros laikas, val.

Ekvivalentinis
garso slėgio
lygis, dBA

Maksimalus
garso slėgio lygis,
dBA

6–18

65

70

18–22

60

65

22–6

55

60

6–18

55

60

18–22

50

55

22–6

45

50

Triukšmo šaltiniai
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje triukšmą skleisiantys ir triukšmo lygio
sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs triukšmo šaltiniai yra:

›

5 vietų lengvųjų darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelė (139 m2). Skaičiavimuose priimamas lengvųjų automobilių srautas sieks 15 aut. darbo dienos
metu. Lengvųjų transporto priemonių važiavimo laikas buvo įvertintas, atsižvelgiant į planuojamą darbo laiką, t. y. 8.00–20.00 val. Lengvųjų automobilių
stovėjimo aikštelė bus įrengta prie pat įvažiavimo į teritoriją, todėl automobiliai pačioje teritorijoje nevažinės. Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė
triukšmo sklaidos skaičiavimuose buvo įvertinta kaip ploto triukšmo šaltinis;
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›

sunkiasvorės transporto priemonės. Skaičiavimuose priimta, kad laikotarpyje
8.00–20.00 val. gali atvykti iki 20 sunkiasvorių transporto priemonių (10 vilkikų ir 10 sunkvežimių). Sunkiasvorių transporto priemonių manevravimas teritorijoje įvertintas kaip linijinis triukšmo taršos šaltinis;

›

4 vietų sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelė (154 m2). Aikštelėje planuojamas sunkiasvorių transporto priemonių srautas sieks iki 2
aut./val. Sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo laikas buvo įvertintas,
atsižvelgiant į planuojamą darbo laiką, t. y. 8.00–20.00 val. Triukšmo sklaidos
skaičiavimuose aikštelė buvo įvertinta kaip ploto triukšmo šaltinis;

›

teritorijoje manevruosiantys 3 krautuvai (2 vnt. Linde H30D – 44 kW ir 1 vnt.
Terex Fuchs – 85 kW). Krautuvo Linde H30D skleidžiamas triukšmas – 77,0
dB(A), o Terex Huchs – 101 dB(A). Skaičiavimuose krautuvų manevravimo
trajektorija įvertinta kaip linijinis triukšmo šaltinis, maksimaliai skleidžiantis
triukšmą iki 6 valandų laikotarpyje 8.00–20.00 val.

Skaičiavimuose priimama, kad planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje manevruosiančio transporto vidutinis greitis sieks iki 10 km/val.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje triukšmą skleisiantys ir triukšmo lygio
sklaidos skaičiavimuose įvertinti stacionarūs laikotarpyje 8.00–20.00 val. veiksiantys triukšmo šaltiniai yra:

›

›

›

Gamybinė patalpa Nr. 1, kurioje triukšmą skleis:

›

pirminis atliekų smulkintuvas, skleisiantis 100 dBA triukšmą;

›

smulkintuvas ZERMA ZXS 2000, skleisiantis 120 dB(A) triukšmą;

›

padangų granuliavimo įrenginys, skleisiantis 105 db(A) triukšmą.

Gamybinė patalpa Nr. 2, kurioje triukšmą skleis:

›

rūšiavimo linija ir automatinis rūšiavimo įrenginys, skleisiantys po 50
dB(A) triukšmą, 15 m nuo įrenginių2;

›

presas, skleisiantis 71,3 dB(A) triukšmą.

Lauke ir pastate vykdomi krovos darbai, skleisiantys 93 dB(A)3 triukšmą.

Tai pat skaičiavimuose buvo įvertinta ir pastato viduje visą parą veiksianti transformatorinė, kurios skleidžiamas triukšmas įvertintas 71 dB(A).

Rūšiavimo linijos triukšmo lygis priimtas pagal matavimus atliktus tyrime, kurio nuoroda:
http://www.planning.lacity.org/eir/LoyolaMarymountUniv/DEIR/Apx_IV_Ib_Recycling_a
nd_Waste_Management_Operation.pdf
3
Krovos darbų triukšmo lygis priimtas pagal JAV Susisiekimo departamento triukšmo
duomenų bazėje pateiktus lygius, nuoroda:
https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/handbook/handbook09.cf
m
2
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Skaičiavimuose stacionarūs triukšmo šaltiniai buvo vertinami kaip plotiniai triukšmo šaltiniai. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose buvo įvertintos pastato sienos akustinės savybės ir priimtas garso izoliacijos rodiklis R = 41 dB.
Informacija apie triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo lygius pateikta 4 priede.
Triukšmo, oro taršos ir kvapo šaltinių bei transporto judėjimo schema pateikta 2
priede.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas
Suskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai ties planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir SAZ ribomis pateikti 7 lentelėje.
7 lentelė. Prognozuojamas triukšmo lygis ties planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir SAZ
ribomis
Vieta
Šiaurinė sklypo riba
Šiaurinė SAZ riba
Rytinė sklypo (SAZ) riba
Pietinė sklypo (SAZ) riba
Vakarinė sklypo (SAZ) riba

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
30 – 31
18 – 19
38 – 41
27 – 32
46 – 54
39 – 49
29 – 50
27 – 48
35 – 54
27 – 46

Nakties
*LL 45 dB(A)
0–1
1–2
1 – 10
1–2
1–2

*LL - leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Svarbu yra įvertinti triukšmo lygį ir jo įtaką artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms. Sumodeliuotos triukšmo sklaidos rezultatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti 8 lentelėje.
8 lentelė. Prognozuojamas triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka
Vieta
Obenių g. 45, Elektrėnai
Obenių g. 36, Elektrėnai

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
26 – 38
19 – 29
34 – 38
22 – 25

Nakties
*LL 45 dB(A)
0–1
0–1

*LL - leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Transporto sukeliamas triukšmas
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra pasiekiama privažiavimu nuo Obenių g.
(rajoninis kelias Mūro Strėvininkai – Kietaviškės – Elektrėnai Nr. 1823). Triukšmo
lygio sklaidos skaičiavimuose įvertintas orientacinis perspektyvinis eismo intensyvumas Obenių g., kuris siekia 3111 transporto priemonių per parą (iš jų 10,0 %
sunkiasvorių transporto priemonių). Eismo intensyvumas buvo priimtas pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje skelbiamus duomenis (informacijos šaltinis: www.eismoinfo.lt) ir įvertinus natūralų viso transporto intensyvumo padidėjimą 5 % bei transporto srauto padidėjimą nuo planuojamos ūkinės
veiklos.
Orientacinis transporto srautas privažiavimo kelyje į nagrinėjamą teritoriją skaičiavimuose priimtas atsižvelgiant į nagrinėjamoje teritorijoje esančių stovėjimo aikštelių vietų skaičių ir prognozuojamus autotransporto srautus.
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Atliekant triukšmo lygio sklaidos skaičiavimus taip pat buvo įvertintas autotransporto judėjimo greitis, kuris Obenių gatvėje siekia apie 50 km/val., o privažiavimo
kelyje – apie 20 km/val.
Vertinant transporto sukeliamą triukšmą, buvo skaičiuotas tik dienos ir vakaro
triukšmo lygis, kadangi nakties metu transporto atvykimas į planuojamos ūkinės
veiklos teritoriją nenumatomas.
Prognozuojami transporto sukeliamo triukšmo lygiai ties planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir SAZ ribomis pateikti 9 lentelėje.
9 lentelė. Prognozuojamas transporto sukeliamas triukšmo lygis ties planuojamos ūkinės veiklos
teritorijos ir SAZ ribomis
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Vieta

Dienos
*LL 65 dB(A)

Vakaro
*LL 60 dB(A)

Šiaurinė sklypo riba
Šiaurinė SAZ riba
Rytinė sklypo (SAZ) riba
Pietinė sklypo (SAZ) riba
Vakarinė sklypo (SAZ) riba

37
39
34
38
47

36
38
33
36
45

–
–
–
–
–

42
45
38
51
64

–
–
–
–
–

40
43
36
49
59

*LL - leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Sumodeliuoto triukšmo lygio nuo transporto rezultatai artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje pateikti 10 lentelėje.
10 lentelė. Prognozuojamas transporto sukeliamas triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja
aplinka
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Vieta

Dienos
*LL 65 dB(A)

Vakaro
*LL 60 dB(A)

Obenių g. 45, Elektrėnai
Obenių g. 36, Elektrėnai

52 – 63
49 – 62

50 – 58
47 – 57

IŠVADOS:

›

Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis
nei ūkinės veiklos teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.

›

Suskaičiuotas aplinkinėse gatvėse pravažiuosiančio transporto sukeliamas
triukšmas nei ūkinės veiklos aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.

Triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede.
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Kiti planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai
įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės
vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose

Atliekant PVSV, nebuvo identifikuota kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos
visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, kurių taršos rodiklių ribinės vertės
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose.

4.5

Kiti planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai
įtaką darantys veiksniai

Vandens ir dirvožemio kokybė
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą susidarys buitinių ir paviršinių nuotekų. Prieš
pradedant PŪV bus pasirašyta sutartis dėl buitinių nuotekų tvarkymo su UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
Ant pastato stogo dėl atmosferos kritulių susidarys paviršinės nuotekos, kurios nebus užterštos pavojingomis medžiagomis. Šios paviršinės nuotekos bus surenkamos įrengtais latakais bei lietvamzdžiais į nuotekų surinkimo šulinius, iš kur
toliau nuotekų surinkimo sistema pateks į PŪV teritorijoje planuojamą įrengti
paviršinių nuotekų valymo įrenginį.
Planuojama, kad nuo visos PŪV teritorijos, kuri padengta skysčiams nelaidžia danga, surinktos paviršinės nuotekos bus valomos projektuojamame paviršinių nuotekų valymo įrenginyje ir tik išvalytos iki leistinų normų paviršinės nuotekos bus
išleidžiamos į paviršinių nuotekų kanalą pro kurį pateks į gamtinę aplinką, t. y.
Strėvos upę. Numatyta nuolatos vykdyti išvalytų paviršinių nuotekų monitoringą,
kurio metu bus stebima išvalyto vandens kokybė.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija padengta vandeniui nelaidžia asfalto danga,
teritorija važinės tik techniškai tvarkingas transportas. Planuojamos ūkinės veiklos
metu bus tvarkomos tik nepavojingos atliekos. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, vykdant PŪV vandens ir dirvožemio taršos nenumatoma.
Nelaimingų atsitikimų rizika
Įmonėje bus įgyvendinti visi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai,
kaip tai numatyta Lietuvoje galiojančiose statybos normose, statybos techniniuose
reglamentuose ir kt. teisės aktuose. Įmonės darbuotojai bus aprūpinti darbo saugos
priemonėmis bei nustatyta tvarka instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu
instruktavimu, supažindinami su darbo saugos taisyklėmis.
Vadovaujantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklėmis PŪV teritorijoje ir pastate bus laikomi ir
reikalui esant panaudojami gesintuvai. Kilus gaisrui bus įspėti šalia dirbantys žmonės, iškart bus pranešama specialiosioms tarnyboms bei įmonės administracijai ir
pagal situaciją apmokyti darbuotojai atliks gaisro gesinimo darbus iki kol atvyks
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažai.
Numatoma, kad nelaimingų atsitikimų rizika yra minimali, įvykus nelaimingam
įvykiui, bus naudojamos apsaugos priemonės.
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Užimtumas, darbo rinka, darbo galimybės
Planuojama ūkinė veikla turės teigiamą tiesioginę įtaką darbo rinkai, kadangi šiai
veiklai bus reikalingi darbuotojai.
Galimi konfliktai
Ūkinės veiklos vieta yra verslo, gamybos, pramonės teritorijoje. Aplink PŪV vietą
nėra tankiai apgyvendintų gyvenamųjų teritorijų (tik keli namai, kuriems PŪV nedarys poveikio), kultūros paveldo objektų, todėl, manoma, kad konfliktų neturėtų
kilti. Be to visuomenė nustatyta tvarka buvo informuota apie parengtą PVSV ataskaitą bei apie viešo ataskaitos pristatymo (supažindinimo) vietą ir laiką. Informacija apie parengtą PVSV ataskaitą buvo paskelbta 2017-11-24 laikraštyje „Elektrėnų
kronika“ ir respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“. Taip pat pranešimas bei
PVSV ataskaita su priedais buvo paskelbti UAB „COWI Lietuva“ internetinėje
svetainėje www.cowi.lt. Pranešimas apie parengtą PVSV ataskaitą ir planuojamą
jos viešą pristatymą buvo pakabintas Elektrėnų seniūnijos patalpose, nustatyta
tvarka informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas. Visuomenė susipažinti su ataskaita galėjo 10 darbo dienų Elektrėnų seniūnijoje, UAB „COWI Lietuva“ būstinėje ir internetinėje svetainėje www.cowi.lt.
Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyko 2017 m. gruodžio 11
d. Elektrėnų m. savivaldybėje. Pastabų ir pasiūlymų dėl ataskaitos gauta nebuvo,
visuomenės atstovai į supažindinimą su ataskaitą neatvyko. Su visuomenės informavimu susiję dokumentai pateikti 4 priede.

5

Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai
sumažinimo priemonių aprašymas

Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma.

6

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

6.1

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis Elektrėnų sav. 2015
m. pradžioje vidutinis gyventojų skaičius buvo 24 062 asmenys, gimstamumo
rodiklis – 11,6/1000 gyv., mirtingumo rodiklis – 14/1000 gyv. Vyrai sudarė 47,35
proc. populiacijos, moterys atitinkamai – 52,65 proc. 0–17 m. amžiaus gyventojų
dalis buvo 17,55 proc., 18–44 m. – 34,55 proc., 45–64 m. – 29,29 proc., 65 m. ir
vyresnių – 18,68 proc. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas – 0/1000 gyvų
gimusių.
Mirties priežasčių registro duomenimis 2014 m. Elektrėnų sav. daugiausia žmonių
mirė dėl kraujotakos sistemos ligų, antroje vietoje buvo piktybiniai navikai, trečioje
– kitos mirties priežastys. Mirties priežasčių struktūra Elektrėnų sav. 2014 m.
pateikta 5 pav.
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Virškinimo
sistemos ligos
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Kvėpavimo
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Išorinės mirties
priežastys
10%
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Kita Infekcinės ligos
2%
7%
Piktybiniai
navikai
16%

Kraujotakos
sistemos ligos
59%
5 pav. Mirties priežasčių struktūra Elektrėnų sav. 2014 m.

6.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas, oro
tarša ir tarša kvapais. Triukšmas turi įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis bei
nuotaikos sutrikimais. Taip pat triukšmo sukeltas lėtinis stresas gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis. Oro tarša turi įtakos gyventojų
sergamumui kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis bei piktybiniais navikais.
Kvapai gali sukelti galvos skausmus ir sutrikdyti miegą, o tai turi įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis bei nuotaikų sutrikimais. Sergamumas pagrindinėmis
ligomis, kurias gali sukelti triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais Elektrėnų sav. 2015
m. pateiktas 11 lentelėje.
11 lentelė. Sergamumas ligomis, kurias gali sukelti triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais
Elektrėnų sav. 2015 m. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
Rodiklis

Reikšmė

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000
gyv.

30937,4

Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97) 100000 gyv. 2012 439,95
m.
Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais
(C33-C34) 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.)

20,37

Sergamumas nuotaikos sutrikimais (F30-F39) 100000 gyv.

303,39

Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.

5178,4

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000
gyv.

7297,97

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000
gyv.

10506,4
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Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Gyventojų rizikos grupės t. y. labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės yra neįgalieji,
mažas pajamas gaunantys asmenys, socialinės rizikos šeimos ir vaikai bei pagyvenę asmenys, sergantys piktybiniais navikais, lėtinėmis kraujotakos ir kvėpavimo,
nervų sistemų ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Šie asmenys yra jautriausi oro
taršai, triukšmui ir taršai kvapais. Pagrindiniai 2015 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis Elektrėnų sav., pateikti 12 lentelėje. Toliau tekste pateiktas šių rodiklių palyginimas su populiacijos duomenimis.
12 lentelė. Pagrindiniai 2015 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis Elektrėnų sav. Šaltinis:
Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
Rodiklis

Reikšmė

Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am apdraustajam

13,48

Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55
proc. darbingumo lygis, skaičius 1000 darb. amž. gyv.

7,02

Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas,
skaičius 1000 vaikų

3,08

Sergamumas piktybiniais navikais 0–17 m. amžiaus grupėje
100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.)

45,7

Sergamumas piktybiniais navikais vyresnių nei 65 m. amžiaus
grupėje 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.)

1263,64

Sergamumas nervų sistemos ligomis 0–17 m. amžiaus grupėje
100000 gyv.

1257,26

Sergamumas nervų sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 6764,57
grupėje 100000 gyv.
Sergamumas nuotaikos sutrikimais 0–17 m. amžiaus grupėje
100000 gyv.

0

Sergamumas nuotaikos sutrikimais vyresnių nei 65 m. amžiaus
grupėje 100000 gyv.

467,29

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0–17 m. amžiaus grupėje 1660,54
100000 gyv.
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m.
amžiaus grupėje 100000 gyv.

16488,7

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis vyresnių 1691,14
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 0–17 m. 996,32
amžiaus grupėje 100000 gyv.
Sergamumas astma 0–17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.

948,88

Sergamumas astma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 267,02
gyv.
Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv.

5,78

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.

20,9

Sergamumas piktybiniais navikais 2012 m. Elektrėnų sav. vaikų tarpe buvo didesnis, o vyresnių asmenų tarpe mažesnis nei Lietuvoje. Naujesnių duomenų apie ser-
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gamumą piktybiniais navikais šiuo metu pateikti nėra galimybės, nes paskutiniai
prieinami Vėžio registro duomenys yra 2012 m.

Sergamumas piktybiniais navikais 0-17
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Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius ir dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis skaičius Elektrėnų sav.
yra didesnis nei visoje Lietuvoje.
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Sergamumas nuotaikos sutrikimais tiek vaikų, tiek pagyvenusių asmenų tarpe Elektrėnų sav. yra mažesnis nei Lietuvoje.
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Sergamumas nuotaikos sutrikimais
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Sergamumas nuotaikos sutrikimais vyresnių
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis tiek vaikų, tiek pagyvenusių asmenų
tarpe Elektrėnų sav. yra šiek tiek didesnis nei Lietuvoje.
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Sergamumas kraujotakos sist. ligomis
0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas nervų sistemos ligomis Elektrėnų sav. vaikų tarpe yra mažesnis, o
vyresnių asmenų tarpe didesnis nei Lietuvoje.
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Sergamumas nervų sistemos ligomis
0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas nervų sistemos ligomis vyresnių
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis tiek vaikų, tiek pagyvenusių asmenų tarpe Elektrėnų sav. yra mažesnis nei Lietuvoje.
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Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų
ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis
vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Vaikų ir pagyvenusių asmenų sergamumas astma Elektrėnų sav. yra mažesnis nei
visoje Lietuvoje.
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Sergamumas astma 0-17 m.
amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas Elektrėnų sav. yra mažiau nei
visoje Lietuvoje.
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Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą
nustatytas invalidumas, skaičius 1000 vaikų
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2015 m. Elektrėnų sav. buvo daugiau socialinės rizikos šeimų, tačiau mažiau socialinės pašalpos gavėjų nei visoje Lietuvoje.
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Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.
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6.4

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių
palyginimas su visos populiacijos duomenimis

Elektrėnų sav. gyventojų demografiniai rodikliai ir mirties priežasčių struktūra panašūs kaip ir visos Lietuvos.
Taip pat, iš žemiau pateiktų diagramų, galime matyti, kad sergamumas nuotaikos
sutrikimais Elektrėnų m. sav. yra mažesnis nei visoje Lietuvoje, tačiau sergamumas
nervų, kraujotakos, kvėpavimo ir virškinimo sistemų ligomis yra didesnis.

Sergamumas nuotaikos sutrikimais
(F30-F39) 100000 gyv.
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Sergamumas kvėpavimo sistemos
ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
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Sergamumas virškinimo sistemos
ligomis (K09-K93) 100000 gyv.
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Taip pat, iš žemiau pateiktų diagramų, galime matyti, kad sergamumas piktybiniais
navikais Elektrėnų sav. 2001–2012 m. beveik visą laikotarpį buvo mažesnis nei
visoje Lietuvoje, tačiau sergamumas trachėjos, plaučių, bronchų piktybiniais navikais šį laikotarpį svyravo ir 2012 m. buvo gerokai mažesnis nei visoje Lietuvoje.
Naujesnių duomenų apie sergamumą piktybiniais navikais šiuo metu pateikti nėra
galimybės, nes paskutiniai prieinami Vėžio registro duomenys yra 2012 m.
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Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97)
100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
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Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais
navikais (C33-C34) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
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Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės
sveikatos būklei

PŪV keliama oro tarša, triukšmas ir tarša kvapais neviršys ribinių verčių, todėl poveikis visuomenės sveikatos būklei nenumatomas.
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7

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo
arba tikslinimo pagrindimas

7.1

Objekto sanitarinė apsaugos zona

58

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr.
22-652; 2011, Nr. 89-4249) XIV skyriaus Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos 67 p. antrinių žaliavų surinkimo bazėms
reglamentuojamas SAZ dydis yra 300 m ir vadovaujantis LR sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių priedo 22 skyriaus 22.2 punktu, ne metalo laužo ir atliekų perdirbimui nustatytas 500 metrų sanitarinės apsaugos zonos
dydis.

7.2

Sanitarinės apsaugos zonos plotas

Įvertinus cheminę ir fizikinę ūkinės veiklos keliamą taršą, numatoma SAZ nustatyti
žemės sklypo daliai, kurioje bus vykdoma PŪV t. y. iš trijų sklypo pusių SAZ sutapatinti su sklypo ribomis, o iš šiaurinės pusės sutapatinti su PŪV vykdymo ribomis. SAZ plotas – 2,5962 ha.
Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 2 priede.

8

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodų aprašymas

8.1

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodai

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai:

›

Informacijos surinkimas ir apdorojimas.

›

Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė.

›

Triukšmo, oro taršos ir kvapų modeliavimas.

›

Sveikatai darančių įtaką veiksnių kokybinis įvertinimas.

Oro teršalų klaidos aplinkos ore programos ISC-AERMOD View paketas skirtas oro
teršalų modeliavimui ir atvaizdavimui. ISC-AERMOD View galima sumodeliuoti
kelių tipų teršalų išmetimo šaltinius – taškinius, linijinius, ploto, pasirenkant skirtingus mastelius.
Programos Cadna/A galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus,
pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs – keliai, geležinkeliai,
oro transportas, taškiniai – pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą,
sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir
prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio

UAB "EKOBAZĖ" NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ PARUOŠIMAS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI, NAUDOJIMAS IR JŲ PERDIRBIMAS
OBENIŲ G. 38 ELEKTRĖNUOSE
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

59

nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungoje
patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO
9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29).
Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties
transporto eismo intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip
pat galima atlikti skirtingų scenarijų (eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir
palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų
izolinijomis – 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA.
Su PŪV veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant ISCAERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada).
Programos galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių
(taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus
parametrus, apskaičiuoti minėtų taršos šaltinių išskiriamų kvapų sklaidą. ISCAERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų keliamo kvapo sklaidą.
Modeliavimo tikslas buvo įvertinti ar PŪV metu skleidžiamo triukšmo lygiai, oro
tarša ir tarša kvapais atitinka LR teisės aktuose numatytas normas.

8.2

Galimi vertinimo netikslumai

Elektrėnų sav. gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys
gali netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis.
Modeliavimo metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs.
Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva
2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo
standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos, o turint
tikslius įvesties duomenis, laikoma, kad sumodeliuoto triukšmo paklaida neviršija
1 dBA į didesnę ar mažesnę pusę.
Oro taršos ir kvapų sklaidos skaičiavimuose programa ISC-AERMOD View, kaip ir
triukšmo sklaidos skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo
naudojamo modelio atitikimo realiai situacijai, ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo
teršalų sklaidos modelio patikimumas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro taršos modeliavime galimos paklaidos
daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View
programa, neviršija leistinų neapibrėžčių.
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
išvados

PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. PŪV
poveikio visuomenės sveikatai neturės.

10

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Įvertinus cheminę ir fizikinę ūkinės veiklos keliamą taršą, numatoma SAZ nustatyti
žemės sklypo daliai, kurioje bus vykdoma PŪV t. y. iš trijų sklypo pusių SAZ sutapatinti su sklypo ribomis, o iš šiaurinės pusės sutapatinti su PŪV vykdymo ribomis. SAZ plotas – 2,5962 ha.
Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 2 priede.

11

Rekomendacijos

PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. PŪV
poveikio visuomenės sveikatai neturės todėl rekomendacijų pateikimas netikslingas.
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