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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

PVSV – poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SAZ – sanitarinės apsaugos zona 

VAZ – vandenvietės apsaugos zona  

HN – higienos norma  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas 

LHMT-Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnyba 

GPGB – geriausias prieinamas gamybos 

būdas  

O.t.š. – oro taršos šaltinis 

LR – Lietuvos Respublika 

ES – Europos Sąjunga  

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

AM – Aplinkos ministerija 

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasi-

fikatorius 

TAR – teisės aktų registras 

 

 

Įvadas 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ sklypo dalyje (1,0613 ha), kurio bendras plotas 9,7623 ha, 

kad. Nr. 7103/0005:94 Alksniupių k.v., adresu Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., 

Radviliškio r. sav., vykdys biodegalų (biodujų) gamybos veiklą.  

UAB „Agrokoncerno biometanas“ planuojama ūkinė veikla įrašyta į Lietuvos Respublikos pla-

nuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.8 punktą „biodujų 

gamyba“. Planuojamai ūkinei veiklai 2022 m. buvo parengta informacija atrankai dėl poveikio 

aplinkai vertinimo. Atsakingos institucijos 2022-09-08 priimta atrankos išvada Nr. (30.3)-A4E-

9975 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-

06-19, Nr. 9862) 2 priedo 49.2 p., biodujų gamybos objektams taikomas 200 m normatyvinis SAZ 

dydis. 

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Agrokoncerno biometanas“ sanitarinės apsaugos zonos 

(SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fiziki-

niai, kvapai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo 

stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo są-

lygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. 
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1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, 

elektroninio pašto adresas 

UAB „Agrokoncerno biometanas“, įmonės kodas 306073855, 

Buveinės adresas: Vėrupės g. 1, Babtų k., Babtų sen., Kauno r. sav. 

Ūkinės veiklos vykdymo vietos adresas: Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., 

Radviliškio r. sav. 

Tel. +370 618 05860, el. paštas Zygintas.Mockevicius@agrokoncernas.lt   

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidžiančios 

verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija). 

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juri-

dinio asmens licencija Nr. VSL-492. 

Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 2644304. 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, 

visuomenės sveikatos specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija 

Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

Planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) – UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų (biodujų) 

gamyba Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.  

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija) ūkinė veikla priskiriama: 

35.21 Dujų gamyba; 35.23 Dujų pardavimas dujotiekiais; 38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas 

ir šalinimas.  

Pagamintos biodujos bus išvalomos iki gamtinių dujų lygio, vadovaujantis 2020 m. rugpjūčio 20 

d. LR energetiko ministro įsakymo Nr. 1-254 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 

pakeitimo (TAR, 2020-08-20, Nr. 17588) reikalavimais. Pagal 2021 m. kovo 23 d. LR Alternaty-

viųjų degalų įstatymą Nr. XIV-196 (TAR, 2021-04-08, Nr. 7413), biodujos, kurios gaminamos iš 

žemės ūkyje susidarančių bioskaidžių medžiagų ir produktų, tokių kaip gyvulių mėšlo, biomasės, 

energetinių augalų, priskiriamos pažangiesiems biodegalams.  
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3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų 

(teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, 

energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika) 

Gaminama produkcija 

Planuojama biodujų gamyba iš gyvūnų mėšlo (srutų) bei augalinės kilmės bioskaidžių produktų 

(biomasės) vyks anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose, biodujų valymas iki gamtinių dujų 

lygio – membraniniuose filtruose, o tiekimas į dujotiekį – įrengiamoje apskaitos ir suspaudimo 

stotyje. Pagamintos ir išvalytos biodujos (biometanas) bus tiekiamos į magistralinį AB „Amber 

Grid“ dujotiekį, kuris yra greta PŪV sklypo. 

Gamybos pajėgumas 

Projektinis biodujų kiekis 12 000 m3/d arba 550 m3/h. Skaičiuotinas gryno metano (CH4) kiekis – 

6720,0 m3/d arba 280 m3/h. Vidutinė metano koncentracija biodujose – iki 56 %. Per metus pla-

nuojama pagaminti ir patiekti į dujų tinklus apie 2,35 mln. Nm3 biometano.  

Naudojamos žaliavos 

Vykdant biodegalų gamybą, bus naudojamos žaliavos: 

✓ ŽŪB „Draugas“ pienininkystės komplekse susidarantis skystas mėšlas ir ŽŪB 

„Žvirbloniai“ pienininkystės komplekse susidarantis kietas mėšlas, sumaišytas su kraiku. 

Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726, su vėlesniais 

pakeitimais) 1 straipsnio 2 dalies 6 punktu, jis netaikomas mėšlui ir srutoms, 

naudojamoms gaminant energiją iš šios biomasės procesais arba būdais, kurie nedaro 

žalos aplinkai ar nekelia grėsmės žmogaus sveikatai; 

✓ Agrokoncerno grupės elevatoriuose susidaręs šalutinis gamybos produktas – grūdų 

nuovalos. Jos bus naudojamos kaip papildoma žaliava biodujų gamybai, sudarysianti 

mažiau kaip 2 % viso planuojamo naudoti žaliavų kiekio. Grūdų atsijos gali būti 

identifikuotos kaip bioskaidžios augalinės kilmės atliekos, kurioms suteiktas kodas 02 01 

03. Jų naudojimo būdas pateiktas 2-oje lentelėje.  

Biodujų gamyboje planuojamų naudoti kitų žaliavų ir pagalbinių medžiagų poreikio rodikliai 

pateikti 1-oje lentelėje.  

1 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas 

Žaliavos arba medžiagos pavadinimas 
Planuojamas naudojimas, 

t/metus 

Karvių srutos 50 000 

Karvių mėšlas su kraiku 44 518 

Grūdų nuovalos (atsijos) 1 903 

Aktyvuota anglis 24 

Geležies chloridas 200 

Natrio hidroksidas 14,6 

Maistinės medžiagos  1,0 
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Maistinės medžiagos ir geležies chloridas bus naudojami fermentatoriuose. Geležies chlorido 

tirpalas bus naudojamas kaip reagentas, mažinantis sieros vandenilio susidarymą ir, atitinkamai, 

sieros kiekį biodujose. Maistinės medžiagos bus naudojamos žaliavinio substrato tinkamos 

kokybės palaikymui, siekiant užtikrinti nepertraukiamą mikroorganizmų veiklą. Aktyvuota 

anglis bus naudojama sieros adsorbcijai biodujų valymo procese. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų gamyboje planuojamos naudoti grūdų atsijos, 

identifikuotos kaip augalinės kilmės atliekos, bus tvarkomos R3 naudojimo veiklos kodu – bus 

panaudojamos biodujų gamybai, energijai gauti – atitiks Atliekų tvarkymo taisyklių 

reikalavimus. Atliekų apskaita bus vedama elektroniniu būdu per vieningą gaminių, pakuočių ir 

atliekų apskaitos informacinę sistema (GPAIS), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėse 

nustatyta tvarka. Pavojingos atliekos naudojamos nebus. 

2 lentelė. Biodujų gamyboje planuojamos naudoti atliekos, jų naudojimo būdai ir kiekiai 

Atliekos Naudojimas 

Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Planuojamas naudoti 

kiekis, t/metus 
Naudojimo būdas 

1 2 3 4 5 

02 01 03 
augalų audinių 

atliekos 

grūdų 

nuovalos 
1 903 

R3 Organinių medžiagų, 

nenaudojamų kaip tirpikliai, 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

(įskaitant kompostavimą ir kitus 

biologinio pakeitimo procesus) 

Anaerobinio (bedeguonio) proceso metu fermentatoriuose susidariusios biodujos bus kaupiamos 

pačiuose fermentatoriuose virš substrato, fiksuoto kupolo biodujų talpykloje (kaupykloje), 

kurioje bus įmontuoti dujų lygio indikatoriai. Tokiu būdu bus išvengiama nepageidaujamo 

deguonies patekimo į fermentatorių. Siekiant išvengti nepageidaujamo slėgio santykio 

(viršslėgio ir sumažinto slėgio), fermentoriuose bus instaliuotas mechaninis saugiklis. Pasibaigus 

fermentacijos ciklui, biodujos siurbliais ir kompresoriais bus perpumpuojamos į valymo 

įrenginius ir toliau į AB „Amber Grid“ dujotiekį. 

PŪV metu gaminant biodujas iš mėšlo ir grūdų nuovalų, radioaktyvių, kenksmingų, toksiškų, 

kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt. pavojingų medžiagų 

naudojimas ir saugojimas nenumatomas. Dirvožemio tarša neprognozuojama, priešingai – per-

dirbtas ir nudujintas mėšlas bus naudojama kaip geros kokybės biotrąša, mažinanti dirvožemio 

taršą. 

Gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Gamtiniai ištekliai  

Vandens poreikis buities reikmėms neplanuojamas, biodujų gamybą aptarnaujantis personalas 

naudosis ŽŪB „Draugas“ buitinėmis patalpomis. 

Technologiniame procese maksimalus vandens suvartojimas gali siekti iki 500 m3/metus (apie 

1,4 m3/d.) ir priklausys nuo žaliavos drėgnumo. Biodujų gamybos metu žaliavos tarpusavyje bus 

kombinuojamos ir balansuojamos taip, kad būtų galima maksimaliai išvengti papildomo vandens 

naudojimo. Taip pat numatyta, kad apie 36 011 t/m separuoto substrato skystos frakcijos bus pa-

naudota žaliavos skiedimui vietoj gręžinio vandens. Vandens tiekimas numatytas iš esamo van-

dens gręžinio, įrengto gyvulininkystės komplekso teritorijoje. Projektavimo stadijoje, tiksliai 

įvertinus vandens poreikius ir esamo gręžinio našumą, gali būti nuspręsta įrengti naują gręžinį. 
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Galima gręžinio vieta dar nenumatyta ir esant būtinybei bus parinkta vėliau, atlikus geologinius 

tyrimus ir įvertinus vietovės hidrogeologines sąlygas. Galimo gręžinio vieta bus parinkta vado-

vaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 41 str. reikalavi-

mais. 

Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) 

veikloje nebus naudojami. Dirvožemio tarša neprognozuojama.  

Energetiniai ištekliai  

Biodujų gamybai bei gamybinių ir buitinių patalpų apšildymui reikalinga šiluma bus gaunama iš 

nuosavos katilinės, deginant gamtines dujas. Elektros energija bus perkama iš elektros tinklų. 

Apskaita bus vykdoma elektros energijos apskaitos prietaisais. UAB „Agrokoncerno biometa-

nas“ elektros energijos ir šilumos energijos išteklių poreikį sudarys: 

✓ Elektros energija – 3 360 MWh/metus; 

✓ Šilumos energija – 2 800 MWh/metus. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

PŪV organizatorius UAB „Agrokoncerno biometanas“ planuoja naują veiklą – biodegalų gamy-

bą, kurios pagrindinė žaliava - karvių mėšlas (srutos). Biodujų gamyba bus vykdoma trijuose 

bioreaktoriuose (fermentatoriuose), kurių kiekvieno talpa - 3 982 m3. Pagamintos biodujos bio-

filtrais bus išvalomos nuo sieros vandenilio (H2S), biodujų paruošimo mazge iš jų bus pašalina-

mas kondensatas ir likutinis H2S. Biometano gamybos įrenginyje paruoštos biodujos bus pras-

paudžiamos per membranas, taip atskiriant metaną nuo anglies dvideginio (CO2). Atskirtos me-

tano dujos (biometanas) bus suslegiamos ir tiekiamos į dujotiekio tinklus. Planuojama, kad vidu-

tiniškai bus gaminama iki 280 Nm3 biometano (išvalytų biodujų) per valandą. Per metus planuo-

jama pagaminti ir į dujų tinklus patiekti apie 2,35 mln. Nm3 biometano. 

Pagrindinę žaliavą biodegalų gamyboje sudarys ŽŪB „Draugas“ susidarančios karvių srutos ir iš 

ŽŪB „Žvirbloniai“ atgabentas kietas mėšlas (karvių mėšlas su kraiku). Taip pat numatyta naudo-

ti nedidelį kiekį (apie 2 %) grūdų nuovalų. Tokia gamyba, priklausomai nuo žaliavų kompozici-

jos, sunaudos iki 100 tūkst. t žaliavos per metus. 

Pagamintas biometanas bus tiekiamos į magistralinį dujotiekį. 

Projektinis biodujų kiekis: 12 000 m3/d arba 550 m3/h. Skaičiuotinas gryno metano (CH4) kiekis 

– 6720,0 m3/d arba 280 m3/h. Vidutinė metano koncentracija biodujose – iki 56 %. 

Informacija apie planuojamus žaliavų, energetinių išteklių, produkcijos kiekius pateikta 3-ioje 

lentelėje. 

3 lentelė. Informacija apie planuojamus žaliavų, energetinių išteklių, produkcijos kiekius 

Žaliava, produkcija, ištekliai Kiekis, t/metus 

Žaliava 

Karvių srutos 50 000 t 

Karvių mėšlas su kraiku  44 518 t 

Grūdų nuovalos (atsijos) 1 903 t 

Produkcija 

Biometanas 2,35 mln. Nm3 
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Susidaręs substratas: 

- Skystoji frakcija 

- Kietoji frakcija  

126 290 t 

89 352 t (244,8 t/d) 

36 938 (101,2 t/d) 

Energetiniai ištekliai gamybai 

Šiluminė energija fermentatoriams (gaminama iš biodujų) iki 280 MWh  

Elektra 3 360 MWh 

Biodujos gamybai 0,5 mln. m3 

Įmonėje planuojami technologiniai procesai: 

✓ žaliavų transportavimas, saugojimas ir dozavimas į fermentatorius; 

✓ biodujų gamyba fermentatoriuose; 

✓ biodujų valymas ir tiekimas į magistralinį dujotiekį; 

✓ apdorotos žaliavos (substrato) susidarymas, separavimas; 

✓ šilumos gamyba gamybos procesams 300 kW dujiniame katile, naudojant biodujas. 

Biodujų gamybos principinė schema pateikta 1 pav. 

 
1 pav. Biodujų gamybos principinė schema 

 

Žaliavų transportavimas, saugojimas ir dozavimas į fermentatorius. Pagrindinė žaliava, kuri bus 

naudojama biodegalų gamybai – ŽŪB „Draugas“ ir ŽŪB „Žvirbloniai“ susidarantis energetiškai 

efektyvus gyvulių mėšlas ir srutos. Taip pat nedideliais kiekiais bus naudojamos grūdų nuovalos, 

kurios yra bioskaidžios ir gali būti naudojamos biodujų gamyboje.  

Skystos žaliavos (karvių srutos) bus vamzdynais transportuojamos iš gretimame sklype esančių 

ŽŪB „Draugas“ karvidžių. Kietas mėšlas su kraiku bus pristatomas iš ŽŪB „Žvirbloniai“ karvi-

džių ir sukraunamas tiesiai į buferines talpas. Kiekviena į teritoriją atvykusi transporto priemonė 

su žaliavomis bus pasveriama metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis. Pra-

džioje bus pasveriama atvykusi pilna transporto priemonė, o po to pasveriama tuščia, duomenys 

bus automatiškai užfiksuojami svarstyklių atmintyje, kur bus saugomi ir prieinami. Atvežtas kie-

tas mėšlas iš 2-jų buferinių talpų siurbliais bus perpumpuojamas į bioreaktorius. 
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Grūdų atsijos galės būti tiesiogiai kraunamos į buferines talpas arba iškraunamos laikinoje sau-

gojimo aikštelėje, priklausomai nuo biodujų gamybos proceso eigos. Atsijų laikymui išskiriami 

384 m2, iš kurių: 131 m2 plotas po separatoriumi (Nr. 14) ir 243 m2 plotas šalia separatoriaus 

(Nr. 13). Aikštelė turės 2 m aukščio sieneles. Numatoma, kad vienu metu aikštelėje galės būti 

laikoma iki 125 t atsijų (vidutiniškai 5 sunkvežimiai). Atsijų drėgnumas būna ne mažesnis kaip 

50 %, todėl jos galės būti supiltos iki 2,5 m aukščio kaupą. Atsijų piltinis tankis priimamas 600 

kg/m3, planuojamam laikyti atsijų kiekiui būtų reikalingas iki 250 m2 plotas.  

Smulkinimo įranga nenumatyta, smulkinimo procesas vyks technologinėje siurblinėje.  

Buferinėje talpoje kietos žaliavos bus maišomos su skystomis, kol bus gautas homogeniškas ža-

liavinis substratas. Iš buferinės talpos siurbliais žaliavinis substratas bus tiekiamas į bioreaktorių. 

Jame, anaerobiniu būdu, pasiekus 38-40 ºC temperatūrą, bus išgaunamos biodujos, kurios kaup-

sis dujų saugykloje. Biodujų išgavimo procesas bus visiškai sandarus.  

Kietas mėšlas iš ŽŪB „Žvirbloniai“ bus atvežamas ir iškraunamas tiesiai į dengtą buferinę talpą. 

Jeigu autotransporto atvykimo momentu nebus galimybės iškrauti mėšlą iš karto į talpą, jis bus 

iškraunamas ŽŪB „Draugas“ mėšlidėje. 

Į įmonės teritoriją per parą atvažiuos 5 sunkiasvorės transporto priemonės su žaliavomis ir tręši-

mo sezono metu iki 5 sunkiasvorių transporto priemonių, išvežančių atidirbusį substratą. Dalis 

žaliavą atvežančių transporto priemonių bus pakraunamos substratu, taip sumažinant bendrą at-

važiuojančio transporto priemonių skaičių. 

Biodujų gamyba bus vykdoma trijuose fermentatoriuose – bioreaktoriuose, kurių kiekvieno talpa 

bus po 3982 m3. Juose, vykstant anaerobiniam procesui, susidarys biodujos. Reaktoriuose bus 

vykdomas žaliavos anaerobinis apdorojimas, kuris truks apie 32-34 dienas. Bioreaktorių viršuje 

bus sumontuotas lankstus membraninis stogas, kuriame biodujos kaupsis ir toliau uždarais 

vamzdynais bus tiekiamos į dujų valymo įrenginį. Siekiant subalansuoti ir išlyginti dujų išgavi-

mo netolygumus, priklausomai nuo tiekiamos žaliavos, bus įrengiami trys reaktoriai.  

Fermentatoriai bus pagaminti iš gelžbetonio konstrukcijų ir pastatyti ant betoninio pagrindo. 

Fermentatoriuje bus sumontuota šildymo sistema – šilumokaičiai, kurių pagalba bus pašildoma 

tiekiama žaliava ir kompensuojami šilumos nuostoliai į aplinką per sieneles. Siekiant sumažinti 

šilumos nuostolius bei apsaugai nuo užšalimo, bioreaktoriai bus 1,5 m įgilinti į gruntą, išorinės 

sienos bus apšiltintos putų polistirolo plokštėmis, o dugno apšiltinimui bus naudojamos ekstrūdi-

nio poliesterio plokštės. Pastovi temperatūra bioreaktoriuje yra viena iš svarbiausių sąlygų norint 

užtikrinti stabilų darbą ir aukštą biodujų išeigą. Galimos temperatūros svyravimų priežastys: 

naujų žaliavų papildymas, nepakankama izoliacija, nepakankamas maišymas, ekstremalios lauko 

oro temperatūros vasaros ir žiemos laikotarpiu. PŪV teritorijoje taip pat bus įrengiama modulinė 

biodujų katilinė. Katilinėje bus deginamos biodujos ir šildomi 3 bioreaktoriai. Reaktoriuose bus 

išvedžioti vamzdynai, kuriais bus pastoviai palaikoma optimali temperatūra (38-42 ºC) bioreak-

toriuose, užtikrinant mezofilinio proceso parametrus. 

Bendrų bioreaktoriaus procesų stebėjimui (putojimo, plutos susidarymo ir pan.) šalia bioreak-

torių bus sumontuotos pakylos (platformos) su langeliais. 

Bioreaktoriuose žaliava bus maišoma kelis kartus per dieną. Maišymas bus atliekamas panardi-

namomis greitaeigėmis maišyklėmis. Maišyklės bus reguliariai kilnojamos efektyviam maišyklių 

darbui užtikrinti ir maišyklių kėlimo įrenginiams prižiūrėti (kad neprisineštų nuovalų ant iškėli-

mo trosų). Maišymas neleis biomasės paviršiuje susidaryti plutai ir nuosėdoms ir palengvins 

mikroorganizmų kontaktą su naujai įkrauta žaliava bei tolygiai paskirstys maistines medžiagas 

visoje biomasėje. Anaerobinis apdorojimas vyks mezofilinėje +37-42 °C temperatūroje. Tokia 

temperatūra garantuos stabilų organinių medžiagų skaidymo procesą ir didelę metano išeigą. 
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Anaerobiniam procesui būdingos 4 fazės (2 pav.): hidrolizė, acidogenezė, acetogenezė, metano-

genezė. 

 
2 pav. Pagrindinės anaerobinės biodegradacijos stadijos 

 

Hidrolizės etape, veikiant mikrobų išskirtiems fermentams, vyks organinių medžiagų hidrolizė, 

kurios metu kompleksiniai organiniai junginiai bus depolimerizuojami, t. y. didelės molekulinės 

masės kompleksiniai junginiai, tokie kaip krakmolas, celiuliozė, riebalai ir baltymai bus suskai-

domi iki smulkiamolekulinių, tirpių vandenyje junginių – cukraus, amino ir riebiųjų rūgščių. 

Acidogenezės etape susidarys žemesnės riebiosios rūgštys (acto, propiono, sviesto), alkoholiai ir 

aldehidai. Šiame etape taip pat susidarys nedideli vandenilio ir anglies dioksido kiekiai. 

Acetogenezės etape karboksirūgštys ir alkoholiai bus suskaidomi iki acto rūgšties, vandenilio ir 

anglies dioksido. 

Metanogenezės etape susidarys metanas. Didžiausia dalis metano susidarys iš acto rūgšties. Dėl 

metaną gaminančių metanogeninių bakterijų veiklos nemaža dalis metano susidaro jungiantis 

vandeniliui su anglies dvideginiu. Be šių dviejų pagrindinių reakcijų, metanas galės susidaryti ir 

iš skruzdžių rūgšties, metanolio, anglies monoksido, metilo aminų. 

Žaliavos į reaktorių bus tiekiamos tam tikrais kiekiais (porcijomis), siekiant reguliuoti gaminamų 

biodujų kiekį ir sudėtį. 

Skirtinga žaliava gali išskirti skirtingus biodujų kiekius, tai priklauso nuo žaliavos sudėties: sau-

sosios masės bei organinės dalies kiekių, išskiriamo biodujose metano kiekio ir kt. Siekiant už-

tikrinti pakankamą biodujų susidarymą maksimaliai gamybai, padidinamas įkraunamos žaliavos, 

kuri anaerobinėmis sąlygomis skaidosi greičiau, kiekis. 

Biodujų valymas ir tiekimas į magistralinį dujotiekį. Fermentatoriuose vykstančio rūgimo metu 

biodujos gaminamos netolygiai. Kompensuojant šiuos netolygumus, būtina laikinai saugoti pa-

gamintas biodujas. Fermentatoriuje susidariusios biodujos bus kaupiamos virš biomasės viršuti-

nėje rezervuaro dalyje įrengtoje kaupykloje (3 pav.), kurioje bus įmontuoti dujų lygio indikato-

riai. Tokiu būdu bus išvengiama nepageidaujamo deguonies patekimo į fermentatorių. Siekiant 

išvengti nepageidaujamo slėgio santykio (viršslėgio ir sumažinto slėgio), fermentatoriuose bus 

instaliuotas mechaninis saugiklis. 
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3 pav. Biodujų saugojimas 

Siekiant išvengti sprogimo pavojaus fermentatoriuose dėl galimo biodujų pertekliaus (jei sutriktų 

dujų tiekimas į magistralinį dujotiekį), perteklinės biodujos būtų deginamos avariniame fakele 

GB1. Fakelas bus aprūpintas patikima nenutrūkstamo veikimo elektrine uždegimo sistema, ku-

rios veikimas bus suderintas proporcingai valandinei pikinei biodujų gamybai.  

Projektinė biodujų sudėtis: metanas – apie 56 %, anglies dioksidas – apie 44 %. Kad į magistra-

linį dujotiekį tiekiamos dujos atitiktų gamtinių dujų parametrus, pagamintos biodujos bus valo-

mos nuo sieros vandenilio. Valymas vyks trimis etapais: 

1. Pirminis valymas bioreaktoriuose nuo pikinių sieros vandenilio junginių (virš 500 ppm); 

2. Antrinis valymas biofiltruose – bedeguonio nusierinimo biodujų valymo įrenginiuose; 

3. Baigiamasis valymas aktyvuotos anglies filtruose prieš biometano gamybos įrenginį, kol 

likutinis sieros kiekis netaps artimas 0 ppm. 

Pirminiam valymui bus taikomas biologinis nusierinimo metodas, paduodant reikalingą oro kiekį 

(apie 3-6 % skaičiuojant nuo biodujų tūrio) tiesiogiai į fermentatorių ir cheminė H2S absorbcija, 

naudojant geležies chloridą. Šių metodų derinys yra itin efektyvus H2S kiekiui sumažinti. Sieros 

vandenilio pašalinimo efektyvumas bus apie 94 %. Biologiniam nusierinimo procesui bus įrengta 

oro tiekimo sistema (orapūtė su srauto reguliatoriumi). Siekiant išvengti per didelio arba neigia-

mo slėgio, kaupyklose bus sumontuoti dujų lygio indikatoriai ir slėgio vožtuvai. Biologiniam 

dujų valymo procesui pagerinti viršutinėje rezervuaro dalyje bus įrengiama diržinė konstrukcija, 

ant kurios bus užklojamas sintetinio pluošto tinklas, tokiu būdu padidinant sąlyčio paviršių, ku-

riame gali daugintis reikalingos bakterijos. 

Sieros vandenilio (H2S) reakcija su deguonimi (O2). Oro/deguonies įleidimas į biodujų reaktorių 

yra paprasčiausias vandenilio sulfido šalinimo būdas. Tačiau deguonies dalis turi būti nuolatos 

stebima, kad neperdozuoti oro kiekio. Įleidžiant orą virš substrato į biodujų reaktorių (iki 5 %), 

H2S reaguoja su oro deguonimi ir iškrenta kaip elementinė siera. Šios reakcijos cheminė formu-

lė: 
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Kai analizatoriai užfiksuos didesnę kaip 500 ppm sieros vandenilio koncentraciją biodujose, 

sieros šalinimui cheminės absorbcijos metodu bus naudojamas reagentas – geležies chlorido 

(FeCl2) tirpalas, kuris dozatoriais bus tiekiamas į bioreaktorius. Procesas yra pagrįstas netirpių 

nuosėdų susidarymu. 

Antrinis valymo etapas vyks biofiltruose – bedeguonio nusierinimo biodujų valymo įrenginiuose 

(4 pav.), kuriuose iš pagamintų biodujų bus pašalinami likutiniai H2S ir kiti priemaišiniai jungi-

niai. Tam planuojama panaudoti „Econvert-Dsulph®“ tipo įrenginį. Tai biodujų skruberis su bio-

reaktoriumi, kuris regeneruoja šarmą ir gamina elementinę sierą. Esant didelei H2S koncentraci-

jai biodujose, biologinis sieros valymas yra labiausiai tinkantis būdas, palyginus su aktyvuota 

anglimi, cheminiais skruberiais ar lašeliniais filtrais. Aktyvios anglies ir cheminių skruberių 

brangi eksploatacija, o lašeliniai filtrai, esant didelėms koncentracijoms, greitai užsikemša. 

 

4 pav. Sieros šalinimo biofiltre principinė schema 

Econvert-Dsulph®“ procese dalyvaus šarminis skruberis kartu su bioreaktoriumi, kuriame pa-

naudotos kaustinės sodos tirpalas regeneruojamas aeruojant. Siurblys užtikrina plovimo skysčio 

recirkuliaciją (žr. 4 pav.). Skruberyje vandenilio sulfidas bus absorbuojamas šarminėmis sąly-

gomis, t. y. prie 8–9 pH. H2S absorbcija vyks pagal lygtį: 

 

Didelis H2S pašalinimo efektyvumas bus pasiekiamas dėl beveik nulinės H2S koncentracijos 

plovimo skystyje, patenkančiame į skruberį. „Econvert-Dsulph®“ proceso metu šarmingumo 

sumažėjimas dėl H2S absorbcijos bus kompensuojamas vandenilio sulfido oksidacija į elementi-

nę sierą, kuri vyks deguonies kontroliuojamomis sąlygomis. 
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„Econvert-Dsulph®“ procesas naudos bakterijas vandenilio sulfido oksidavimui. Šios bakterijos 

auga labai greitai ir yra žinomos kaip labai atsparios įvairioms proceso sąlygoms. Nedidelė dalis 

ištirpusio sulfido bus oksiduojama į sulfatą pagal lygtį: 

 

Dėl šios šalutinės reakcijos susidariusios sieros rūgšties neutralizavimui bus reikalinga kaustinė 

soda. Kad būtų išvengta natrio sulfato ir kitų druskų kaupimosi, iš sistemos bus pašalinamas ne-

didelis nekenksmingas nuotėkis, kuriame yra natrio druskų ir sieros dalelių. Šis nuotėkis bus grą-

žintas į biodujų gamybos procesą. Susidariusi hidrofilinė siera iš karto reaguos su absorbuotu 

H2S ir sudarys tirpius polisulfidus, todėl plovimo procesas taip pat taps daug efektyvesnis. Susi-

dariusi elementinė siera nusės nuosėdose suspensijos pavidalu ir turės būti periodiškai pašalinta. 

Sieros suspensija turės apie 3-5 % sausosios medžiagos (S). 

Biodujos paprastai yra prisotintos vandens garų ir jose yra nuo 40 % iki 60 % metano (CH4) bei 

nuo 40 % iki 60 % anglies dioksido (CO2). Todėl išvalytos nuo sieros vandenilio biodujos toliau 

bus tiekiamos į biodujų paruošimo mazgą, kuriame jos bus atšaldomos ir kondensato pavidalu iš 

jų bus pašalinama drėgmė. Po biodujų paruošimo mazgo vyks baigiamasis biodujų valymas nuo 

sieros – jos bus pratraukiamos per aktyvuotos anglies filtrus, taip pasiekiant praktiškai nulinį 

sieros vandenilio kiekį.  

Kad pagamintos biodujos galėtų būti naudojamos kaip biodegalai, jose turės būti didinama meta-

no koncentracija. Pagrindinis biodujų ir gamtinių dujų sudėties skirtumas susijęs su anglies diok-

sido kiekiu. Anglies dioksidas yra vienas iš pagrindinių biodujų komponentų, o gamtinėse dujose 

jo yra labai mažai. Be to, gamtinėse dujose taip pat yra daugiau metano angliavandenilių. Šie 

skirtumai lemia mažesnį biodujų šilumingumą, palyginti su gamtinėmis dujomis. Atskiriant ang-

lies dioksidą nuo biodujų, išvalytų biodujų šilumingumas tampa panašus į gamtinių dujų. Todėl 

paskutiniame etape nusierintos ir dehidratuotos biodujos bus nukreipiamos į biometano gamybos 

įrenginį, kuriame vyks anglies dioksido atskyrimas ir metano koncentracijos didinimas. Biodujų 

atskyrimo (išgryninimo) sistemos veikimas paremtas membranine technologija, kuri leidžia ats-

kirti CH4 nuo anglies dioksido (CO2) dėl jų skirtingo pralaidumo. Sistemoje naudojamos memb-

ranos sudarytos iš tūkstančių plonų tuščiavidurių skaidulų, sumontuotų aliuminio korpuse. Daž-

niausiai biodujų gryninimo membranos yra pagamintos iš polimerinių medžiagų, tokių kaip poli-

sulfonas, poliamidas ar polidimetilsiloksanas. Šios medžiagos pasižymi palankiu metano ir ang-

lies dioksido atskyrimo selektyvumu kartu su pakankamu atsekamumu kitų komponentų, esančių 

tipiškose neapdorotose biodujose. Membraninė dujų atskyrimo įranga paprastai pumpuoja dujas į 

membranos modulį, o dujos atskiriamos atsižvelgiant į difuzijos ir tirpumo skirtumus (5 pav.). 

Kai suspaustos dujos patenka į talpyklą, pro membranas pirmiausia skverbiasi „greitosios“ dujos, 

tokios kaip CO2, O2 ir vandens garai. Šios dujos surenkamos separatoriaus korpuse, o tuščiavidu-

rio pluošto viduje esančios dujos (išvalytas metanas) patenka į apskaitos ir dujų suspaudimo sto-

telę, kuri prijungta prie dujotiekio. 

Biometano gamybos įrenginys, kompresorinė bei apskaitos ir kontrolės mazgas bus įrengti  už 

maždaug 1,4 km atstumu nuo PŪV teritorijos nutolusiame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 

7103/0003:186 Alksniupių k. v. (žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės 

sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, savininkas - UAB „Raseinių 

grūdai“).  
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5 pav. Biometano gamybos įrenginio veikimo schema 

Prieš patenkant į dujotiekio tinklus, biometano kokybiniai rodikliai bus patikrinami chromotog-

rafuose ir užregistruojami nepertraukiamos apskaitos įrašų duomenų bazėje. Jeigu dujos atitiks 

kokybės parametrus, jos bus suspaudžiamos ir įleidžiamos į dujotiekį. Jeigu kokybės parametrai 

nepasiekiami, dujos bus grąžinamos į valymo stotį pakartotiniam išvalymui. Dujų išgryninimo 

metu pirminiame etape susidarantis kondensatas bei NaHS turintis vandens tirpalas bus grąžina-

mi į bioreaktorių, todėl nuotekų nesusidarys. 

Apdorotos žaliavos (substrato) susidarymas ir jo tvarkymas. Biodujų gamybos proceso metu 

susidarys nudujintas substratas, kuris bus aukštos kokybės trąša. Substratas laipsniškai bus 

išpumpuojamas į separavimo įrenginį skystai ir kietai frakcijoms atskirti.  

Atidirbusio substrato po fermentacijos susidarys apie 126 290 t/m. Frakcionavimo įrenginio dėka 

bus atskiriama kietoji frakcija (36 938 t/m) nuo skystosios (89 352 t/m). Sausos ir skystos 

frakcijos kiekiai yra preliminarūs ir priklausys nuo sausų medžiagų kiekio nudujintame substrate.  

Kieta frakcija keliaus į žemiau separatoriaus konteinerio pastatytą separuotai frakcijai skirtą 

konteinerį, kuris bus laikomas separatoriaus aptarnavimo aikštelėje. Tręšimo sezono metu 

konteineris autotransportu bus išvežamas kaip organinė trąša laukams tręšti. Netręšimo sezono 

metu sausa frakcija bus kaupiama ŽŪB „Draugas“ komplekso esamoje mėšlidėje. Planuojama, 

kad kietoji frakcija užims iki 953 m2 plotą iš 1361 m2 bendro mėšlidės ploto. 

Separuota skystoji frakcija vamzdynu bus grąžinama į ŽŪB „Draugas“ komplekso skysto mėšlo 

rezervuarus (4×4210 m3 ir 2×8374 m3). Rezervuarų tūriai pakankami, kad jose būtų galima 

saugiai kaupti ir laikyti separuotą substrato frakciją laikotarpiu, kai negalimas laukų tręšimas. 
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6 pav. Separavimo įrenginio veikimo principas 

Remiantis literatūros šaltiniais (Chapter 10. Emission Control Systems, J. Lorimor, S. Hoff, P. 

O’Shaughnessy, prieiga internetu: (https://www.researchgate.net/publication/242359053 

_Chapter_10_Emission_Control_Systems), kvapo emisijos nuo atidirbusio substrato, lyginant su 

neapdorotu mėšlu, sumažėja 80-85 %, tai ypatingai sumažina įtaką artimiausių kaimo vietovių 

gyvenamosios aplinkos kokybei. Apdorota žaliava (likutinis substratas) - homogeniška 

medžiaga, teigiamai veikianti dirvožemį – pagerina dirvožemio struktūrą, drėgmės skverbtį, 

vandens įgertį, suaktyvina organizmų, gyvenančių dirvožemyje, veiklą. Tyrimais nustatyta, kad 

suaktyvėja sliekų veikla, padidėja skirtingų dirvožemio individų skaičius. Biodujų gamyboje 

apdorojant biomasę, dalis organiniuose junginiuose esančio azoto pervedama į amoniakinę 

formą, kurią lengviau, greičiau ir didesnį jo kiekį įsisavina augalai, tai lemia mažesnį biogeninių 

medžiagų išplovimą į gilesnius dirvožemio sluoksnius bei paviršinius ir požeminius vandenis. 

Atidirbęs substratas yra aukštos kokybės trąša, kurioje gausu svarbių biogeninių elementų 

fosforo P, kalio K ir azoto N tokioje formoje, kurioje minėtus elementus labai gerai pasisavina 

augalai. Procentinė biogeninių elementų sudėtis labai stipriai priklauso nuo biodujų gamybai 

naudojamų žaliavų rūšių. 4-oje lentelėje kaip pavyzdys pateikta vienos iš galimų maistinių 

medžiagų sudėties analizė. 

4 lentelė. Maistinių medžiagų sudėties atidirbusiame substrate analizė (pagal analogiškos biodujų 

gamybos atliktus tyrimus) 

Parametras, mg/l pH BDS7 BN BF NH4-N P2O5 K2O 

Kiekis nudujintame 

substrate 
6,9 36 000 5 988 617 5 127 28 600 26 000 

Substratas, kaip organinė trąša, naudojama žemės ūkio kultūrų tręšimui, bus parduodamas 

įmonėms ar ūkininkams, turintiems laukų tręšimo planus. 

Proceso valdymas. Visa gamyba bus valdoma automatizuotai iš operatoriaus pulto, įrengto 

operatorinės patalpoje. Veiklos kontrolę fiksuos įrenginiai, kurie, esant menkiausiems 

nukrypimams, informuos operatorius bei atitinkamai vykdys korekcinius veiksmus. Veikla taip 

pat bus prižiūrima nuotoliniu būdu centrinėje būstinėje. 

Suspaustų 
nuosėdų 

iškrovimas 

Nuosėdų 
suspaudimas 

Suspausto 
vandens 

išleidimas 

Tiekimas 

Sraigtinis 
presas 
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Proceso valdymas bus atliekamas supervizorinio valdymo ir duomenų atvaizdavimo sistema – 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Ši sistema leidžia stebėti pagrindinius 

biodujų gamybos parametrus nuotoliniu būdu kompiuterio dėka. Taip pat numatyta avarinės sig-

nalizacijos sistema su informacijos perdavimu į telefoną, kuri leis peržiūrėti biodujų gamybos 

darbą, sutrikimus ir pan. Kompiuterizuota procesų valdymo programa optimaliai kontroliuos 

biodujų gamybos darbą. Programinė įranga į monitorius (stacionarių kompiuterių, mobilių plan-

šetinių kompiuterių ir mobiliųjų telefonų įrenginius) pateiks visų biodujų gamyboje vykstančių 

procesų informaciją. Taip pat į įrenginius, veikiančius OS sistemos arba Android sistemos plat-

formoje. Lengvai suprantamai ir aiškiai grafiškai į ekranus bus išvedama informacija apie biodu-

jų gamybos liniją, siurblius bei maišytuvus. Sukurta programinė įranga įgalins pateikti informa-

ciją apie kiekvieno įrenginio darbą atskiruose grafiniuose vaizduose. 

Šilumos gamyba savo poreikiams. Bioreaktorių šildymui reikalinga šiluma bus gaminama biodu-

jų katilinėje, kurioje bus sumontuotas 300 kW galios katilas.. Šilumos gamyba naudojant biodu-

jas bus vykdoma 8400 val./metus. Numatomas katile sudeginti kuro kiekis – iki 0,5 mln. nm3/m 

biodujų.  

Numatomas nepertraukiamas darbo režimas – 365 d. per metus. Eksploatacijos eigoje numatomi 

fermentatorių profilaktiniai darbai: valymas (1 kartą per 5 metus, trunkantys iki 3 savaičių), 

kuomet žaliava nebus priimama; profilaktiniai fermentatorių patikrinimo darbai (viso 6-8 paros 

per metus). Vienu metu bus valomas tik vienas fermentatorius. Prieš atliekant fermentatoriaus 

valymą, jame esantis substratas bus išsiurbiamas ir išvežamas į laukus, valymo darbai bus deri-

nami su laukų tręšimo laikotarpiu. Visos biodujų gamybos darbo stabdymas, kuomet nedirbtų nė 

vienas iš fermentatorių, neplanuojamas.  

Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas 

Šiuo metu sklypo dalis, kurioje bus vykdoma PŪV, yra neužstatyta.  

Planuojamą ūkinės veiklos objektą sudarys statiniai ir įrenginiai, kurių išdėstymo schema pateik-

ta 2 priede „Sklypo planas su statiniais“ (V – tūris, D – skersmuo, H – aukštis, S – plotas): 

✓ 3 vnt. bioreaktorių (fermentatorių) su technologinė įranga, kurių kiekvieno V = 4245 m3; 

D = 26 m, H = 8 m, (schemoje pažymėti Nr. 01, 02, 03); 

✓ 2 vnt. buferinių talpų žaliavos ruošimui ir padavimui į bioreaktorius su technologine 

įranga, kurių kiekvienos V = 452 m3, D = 12 m; H = 4 m (schemoje pažymėti Nr. 04, 05); 

✓ buferinė talpa atidirbto substrato separuotai skystajai frakcijai su technologine įranga V = 

452 m3, D = 12 m, H = 4 m (schemoje pažymėta Nr.06); 

✓ paduodamos žaliavos į bioreaktorius technologinė siurblinė, S = 65 m2, H = 2,5-3 m 

(schemoje pažymėta Nr.07); 

✓ operatorinė (schemoje pažymėta Nr.08); 

✓ modulinė biodujų katilinė (skirta bioreaktorių pašildymui), S = 15 m2, H = 2,5-3 m. 

Šiluminis galingumas – 0,5-0,6 MW (schemoje pažymėta Nr.09); 

✓ biodujų valymo įrenginiai su priklausiniais, S = 210 m2, H = 4 m (schemoje pažymėti Nr. 

10, 11); 

✓ avarinis fakelas, S = 4 m2, H = 6 m (schemoje pažymėtas Nr. 12); 
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✓ žaliosios biomasės (grūdų atsijų) laikinojo saugojimo aikštelė, S = 368 m2 (schemoje 

pažymėta Nr. 13); 

✓ atseparuoto substrato sausos dalies pakrovimo aikštele su atidirbto substrato separatoriaus 

moduliu (schemoje pažymėta Nr. 14). 

Taip pat dalyje PŪV teritorijos numatyta asfaltuota danga, pagrinde tai manevravimo ir 

privažiavimo keliai, kurių S = 2930 m2. Planuojamų aikštelių, talpų, statinių plotai yra 

preliminarūs ir techninio projekto rengimo metu gali nežymiai pasikeisti. Šiuo metu planuojamas 

2450 m2 užstatymo plotas, neskaičiuojant asfalto dangos. Dėl ribotos vietos naujai statybai, 

žalieji plotai kol kas neplanuojami, bet techninio projekto rengimo stadijoje bus numatyti.  

Pagamintos ir išvalytos iki reikiamų parametrų biodujos bus tiekiamos į magistralinį dujotiekį 

per Alksniupių dujų skirstymo stotį (toliau – DSS), esančią apie 1,15 km į šiaurę nuo PŪV 

vietos. Tam tikslui bus atsivesta dujų trasa nuo biodujų paruošimo modulių (teritorijos išdėstymo 

schemoje modulis pažymėtas Nr.10) iki DSS. Gaminamos dujos atitiks gamtinių dujų kokybės 

reikalavimus, nustatytus LR energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakyme Nr. 1-254, 

„Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Įmonei yra išduotos prisijungimo sąlygos 

tiekti šias dujas nurodytame dujotiekyje.  

Apie 1,4 km į šiaurę nuo UAB „Agrokoncerno biometanas“ veiklavietės nutolusiame žemės 

sklype, šalia AB „Amber Grid“ dujotiekio, numatytas biometano gamybos įrenginys, modulinė 

biodujų kompresorinė su priklausiniais ir biometano apskaitos bei kontrolės mazgas.  

Preliminarus biodujų trasos išdėstymas pateiktas 2 priede. 

Griovimo darbai nenumatyti. 

Šiuo metu ŽŪB „Draugas“ teritorijoje yra vandentiekio, nuotekų tinklai, dujotiekis, išvedžiota 

elektros instaliacija. Planuojama inžinerinė infrastruktūra: požeminės ir antžeminės 

komunikacijos, reikalingos biodujų gamybai (vidiniai elektros tinklai, technologiniai vamzdynai 

ir kita būtina infrastruktūra). 

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė 

veikla) 

Planuojama biodegalų gamyba bus pradėta gavus visus reikalingus leidimus. Jau atliktos 

atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Planuojamas statybos leidimo gavimas ir 

statybų pradžia – 2022 m. IV ketv.-2023 m. I ketv., PŪV pradžia – 2024 m. II ketv. Ūkio veiklos 

stabdymas ar nutraukimas neplanuojamas, eksploatacijos laikas neterminuotas. Prieš pradedant 

veiklą, įmonė turės gauti Taršos leidimą ir užsiregistruoti atliekas tvarkančių įmonių valstybės 

registre. 

3.5 Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių 

statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės 

veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas ūkinės veiklos planavimo stadijoje, sie-

kiant įvertinti UAB „Agrokoncerno biometanas“ galimą fizikinį ir cheminį, kvapų poveikį arti-

miausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į ter-

šiančių medžiagų koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus. 
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UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų (biodujų) gamybos poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas. Nagrinėjamam objektui buvo atliktos 

poveikio aplinkai vertinimo procedūros – atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, gauta 

atsakingos institucijos išvada kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (atrankos išvada 

pateikta 4 priede).  

3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo vietos nenagrinėjamos, nes pasirinkta vieta labiausiai ati-

tiko poreikį: didžioji biodujų gamyboje planuojamos naudoti žaliavos (karvių srutų) dalis bus 

tiekiama vamzdynais iš šalia esančio ŽŪB „Draugas“ pienininkystės komplekso karvidžių, kietas 

mėšlas su kraiku bus pristatomas iš ŽŪB „Žvirbloniai“ karvidžių ir sukraunamas tiesiai į buferi-

nes talpas. Separuota skystoji nudujinto substrato frakcija taip pat vamzdynu bus grąžinama į 

ŽŪB „Draugas“ komplekso skysto mėšlo rezervuarus, netręšimo sezono metu kietoji nudujinto 

substrato frakcija bus kaupiama ŽŪB „Draugas“ komplekso esamoje mėšlidėje. 

Sklypas yra tinkamas įmonės planuojamai ūkinei veiklai dėl esamos teritorijos infrastruktūros 

(greta praeina magistralinis dujotiekis, yra vandentiekio, kanalizacijos, elektros tinklai), žemės 

paskirties, taip pat dėl palankios geografinės padėties.  

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ planuojama biodegalų (biodujų) gamyba numatyta žemės ū-

kio paskirties sklypo (kadastrinis Nr. 7103/0005:94), esančio Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pa-

kalniškių sen., Radviliškio r. sav., dalyje. Biometano gamybos įrenginys, modulinė biodujų 

kompresorinė su priklausiniais ir biometano apskaitos bei kontrolės mazgas numatyti apie 1,4 

km atstumu į šiaurę nuo pagrindinės veiklavietės nutolusiame sklype (kadastrinis Nr. 

7103/0003:186). PŪV objekto vieta su gretimybėmis pateikta 7 pav. 

PŪV žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7103/0005:94 Alksniupių k. v., unikalus Nr. 7103-0005-

0094) priklauso ŽŪB „Draugas“, o jo dalis 2022 m. liepos 11 d. nuomos sutartimi – UAB „Ag-

rokoncerno biometanas“. Nekilnojamo turto registro centro centrinio banko išrašo kopija pateikta 

4 priede.  

Informacija apie PŪV sklypą: 

✓ bendras sklypo plotas – 9,7623 ha; 

✓ PŪV skirto sklypo dalis – 1,0613 ha; 

✓ pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio,  

✓ naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 
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                          Sutartinis žymėjimas: 

 
          ŽŪB „Draugas“ sklypas                                    UAB „Agrokoncerno biometanas“ sklypas (ŽŪB „Draugas“ sklypo dalis) 

     
       Artimiausi gyvenamieji namai  

 

7 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta ir gretimybės (Šaltinis: www.regia.lt) 

 

PŪV teritorija iš pietų ir pietryčių pusių ribojasi su ŽŪB „Draugas“ gyvulininkystės kompleksu 

(Alksniupių ferma), iš rytų pusės – su ŽŪB „Draugas“ grūdų džiovykla. Šiauriniu PŪV teritori-

jos pakraščiu teka Juodupio upė, už kurios prasideda ŽŪB „Draugas“ Radvilonių fermos teritori-

ja. Iš kitų pusių teritoriją supa pievos ir dirbamos žemės. Apylinkėse vyrauja kaimiškasis agrari-

nis kraštovaizdis su istoriškai susiformavusias kaimais bei tradiciniais šiam kraštui ūkininkų 

vienkiemiais ir kaimais.  

Su gyvenamosiomis teritorijomis PŪV teritorija nesiriboja. Artimiausios gyvenamosios teritori-

jos pažymėtos 7 pav. Atstumai nuo UAB „Agrokoncerno biometanas“ sklypo (veiklavietės) ri-

bos iki artimiausių gyvenamųjų namų: 

✓ Radvilonių g. 5, Alksniupių k. – apie 360 m pietryčių kryptimi; 

✓ Juodupių kaimo gyvenamųjų namų (Juodupių k. 1, 2, 3, 4, 5, 6) apie 314 m, 376 m, 205 

m, 392 m, 366 m ir 586 m pietvakarių kryptimi. 

Artimiausios tankiai apgyvendintos teritorijos yra Juodupių bei Alksniupių kaimai. 

ŽŪB „Draugas“ Radvilonių ferma 

ŽŪB „Draugas“ Alksniupių ferma 

ŽŪB „Draugas“ grūdų džiovykla 
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Alksniupiai – kaimas Radviliškio rajono savivaldybės šiaurės rytuose. Atstumas nuo PŪV teri-

torijos iki tankiai apgyvendintos gyvenamosios Alksniupių teritorijos – apie 720 m į rytus. 2011 

m. gyventojų surašymo duomenimis, kaime gyveno 592 gyventojai. Juodupiai – kaimas Radvi-

liškio rajono savivaldybėje. Atstumas nuo PŪV teritorijos iki jo ribos - apie 88 m į pietvakarius. 

2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, kaime gyveno 7 gyventojai. 

Rekreacinės paskirties ir kurortinių teritorijų PŪV apylinkėse nėra. 

Viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, poilsio, sporto, religinės ar kitos 

(sodų) paskirties pastatų 1 km spinduliu aplink įmonės teritoriją nėra.  

Artimiausi visuomeninės paskirties objektai: 

✓ VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro Alksniupių ambulatorija (Algirdo g. 29, 

Alksniupiai), nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 920 m į pietryčius; 

✓ Alksniupių kultūros namai (Algirdo g. 22, Alksniupiai), nuo PŪV treitorijos nutolę apie 

950 m į pietryčius; 

✓ Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla (Algirdo g. 22, Alksniupiai), nuo PŪV te-

ritorijos nutolusi apie 950 m į pietryčius; 

✓ Viešoji įstaiga Radviliškio rajono amatininkų klubas „Trys karaliai“ (Šaltinio g. 41, Še-

duva), nutolęs apie 6,6 km į pietus; 

✓ Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis (Šaltinio g. 7, Šeduva), nutolęs apie 6,9 km į pie-

tus; 

✓ Šeduvos kultūros ir amatų centras (Vilniaus g. 1, Šeduva), nutolęs apie 7 km į pietus; 

✓ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras (Laisvės a. 29, Šeduva), nutolęs apie 7,1 

km į pietus; 

✓ Radviliškio r. Šeduvos gimnazija (Pilies g. 17, Šeduva), nutolusi apie 7,2 km į pietus. 

Nagrinėjamame sklype yra elektros transformatorinė pastotė, elektros oro linija, vandentiekio ir 

kanalizacijos tinklai, įrengti privažiavimo keliai, greta praeina AB „Amber Grid“ dujotiekis. 

Pradėjus vykdyti PŪV, bus naudojamasi esama infrastruktūra, bus įrengtos požeminės ir antže-

minės komunikacijos, reikalingos biodujų gamybai (vidiniai elektros tinklai, technologiniai 

vamzdynai ir kita būtina infrastruktūra). 

4.2 Žemės naudojimas. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, 

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir 

planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos  

UAB „Agrokoncerno biometanas“ veikla planuojama 9,7623 ha ploto žemės sklypo 1,0613 ha 

ploto dalyje (kad. Nr. 7103/0005:94 Alksniupių k.v.) adresu: Radviliškio r. sav., Pakalniškių 

sen., Alksniupių k., Radvilonių g. 7.  

Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti že-

mės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Žemės sklypas nuosavybes teise priklauso ŽŪB „Draugas“, su kuria UAB „Agrokoncerno bio-

metanas“ 2022 m. liepos 11 d. yra sudariusi žemės sklypo dalies nuomos sutartį Nr. AB22-1, 

kuri registruota Registrų centre. Nuomos terminas iki 2047-07-11.  

21

http://www.dge-group.lt/


 
UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų (biodujų) gamyba Radvilonių g. 7, Alksniupių k., 

Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo nuosavybės doku-

mentai pateikti 4 priede. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

Nagrinėjamam 9,7623 ha ploto žemės sklypui (unikalus sklypo Nr. 7103-0005-0094) ūkinės 

veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialių-

jų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 reikalavimais: 

✓ Elektros linijų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 484,00 kv. m; 

✓ Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) - 1049,00 kv. m; 

✓ Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo į-

renginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) - 

97623.00 kv. m; 

✓ Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) - 1055,00 kv. m; 

✓ Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) - 786,00 kv. m; 

✓ Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) - 

551,00 kv. m; 

✓ Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis) - 

97623,00 kv. m; 

✓ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis) - 15780,00 kv. m. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ PŪV sklypas į vandenviečių apsaugos zonas nepatenka. Ar-

timiausios naudojamos vandenvietės: 

✓ ŽŪB „Draugas“ Alksniupių galvijų fermos (Nr. 5729, geologinis indeksas D3st) geriamo 

gėlo vandens vandenvietė, nutolusi apie 235 m atstumu į šiaurę; 

✓ Alksniupių (Radviliškio r.) (Nr. 5065, geologinis indeksas D3st) geriamo gėlo vandens 

vandenvietė, nutolusi apie 786 m atstumu į pietryčius; 

✓ ŽŪB „Draugas“ (Radviliškio r.) (Nr. 2369, geologinis indeksas D3st) gamybinio vandens 

vandenvietė, nutolusi apie 565 m atstumu į pietryčius. 

4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

Sklypas yra inžinerinės infrastruktūros požiūriu išvystytoje teritorijoje. Šiuo metu ŽŪB 

„Draugas“ teritorijoje yra vandentiekio, nuotekų tinklai, dujotiekis, elektros transformatorinė 

pastotė, elektros oro linija, įrengti privažiavimo keliai. Planuojama inžinerinė infrastruktūra: 

požeminės ir antžeminės komunikacijos, reikalingos biodujų gamybai (vidiniai elektros tinklai, 

technologiniai vamzdynai ir kita būtina infrastruktūra). 
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Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas  

Vandens poreikis buities reikmėms neplanuojamas, biodujų gamybą aptarnaujantis personalas 

naudosis ŽŪB „Draugas“ buitinėmis patalpomis. 

Technologiniame procese maksimalus vandens suvartojimas galės siekti iki 500 m3/metus (apie 

1,4 m3/d.) ir priklausys nuo žaliavos drėgnumo. 

Vandens tiekimas numatytas iš esamo vandens gręžinio, įrengto gyvulininkystės komplekso teri-

torijoje. Projektavimo stadijoje, tiksliai įvertinus vandens poreikius ir esamo gręžinio našumą, gali 

būti nuspręsta įrengti naują gręžinį.  

Planuojamame objekte buitinės nuotekos nesusidarys. Personalas naudosis ŽŪB „Draugas“ 

buitinėmis patalpomis.  

Gaminant biodujas, gamybinės nuotekos nesusidarys. Kondensatas iš biodujų paruošimo 

modulių ir iš kompresorių bus grąžinamas į bioreaktorius. 

Biodujų gamybos teritorijoje susidariusios paviršinės (lietaus) nuotekos nebus užterštos bio-

degraduojančiomis medžiagomis, kadangi technologinis procesas bus uždaro tipo. Lietaus 

nuotekos nuo įrenginių ir statinių stogų, kuriose nėra aplinkai kenksmingų medžiagų, susigers į 

gruntą.  

Surinktas lietaus vanduo1 (2029 m3/metus) nuo kieta danga dengtos teritorijos dalies, įskaitant 

privažiavimo prie įrenginių, manevravimo kelius ir žaliosios biomasės (grūdų nuovalų) 

saugojimo aikštelę (priede Nr. 2 „Sklypo planas su statiniais“ pateiktame plane pažymėta Nr. 

13), trapais bus nuvedamas į surinkimo šulinėlius ir į 10 m3 talpos požeminį surinkimo 

rezervuarą, iš kurio lietaus vanduo bus perpumpuojamas į buferines talpas (priede Nr. 2 „Sklypo 

planas su statiniais“ pateiktame plane pažymėta Nr. 04 ir Nr. 05) bei panaudojamas žaliavos 

atskiedimui. Įrengus paviršinių nuotekų surinkimo sistemą, bioreaktoriuose vietoje gręžinio 

vandens būtų panaudojama apie 2029 m3/metus lietaus vandens. 

Požeminiame surinkimo rezervuare bus įrengtas panardinamas siurblys ir vandens lygio 

davikliai, kurie leis stebėti rezervuaro prisipildymo aukštį. Jei liūties metu surinkimo rezervuaras 

prisipildytų ir nebūtų galimybės išleisti vandens į buferines talpas, numatyta apvedimo linija su 

išleidimu į ŽŪB „Draugas“ priklausančius srutų rezervuarus. 

Biodegalų (biodujų) gamybos metu jokie vandens teršalai nesusidarys. 

Šilumos energijos gamyba 

Gamybos procesams reikalinga šiluma (2 800 MWh/metus) bus gaminama 300 kW galios van-

dens šildymo katile, panaudojant pagamintas biodujas (0,5 mln. Nm3/metus).  

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Naujų įrenginių įrengimo metu statybinių atliekų kiekis bus minimalus. Gali susidaryti: betono 

(17 01 01), plytų (17 01 02), geležies ir plieno (17 04 05), elektros kabelių (17 04 11), mišrių 

 
1 Vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatyme (TAR, 2014-06-17, Nr. 7685), 3 

straipsnio 18 p. pateiktu „nuotekų“ apibrėžimu, PŪV teritorijoje surinktas kritulių vanduo nėra nuotekos, nes nėra nei išleidžiamas į aplinką tam 

skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip, nei atiduodamas tvarkyti. 
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statybinių atliekų (17 09 04), mišrių komunalinių atliekų (20 03 01). Statybvietėje gali būti atski-

riama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų 

tvarkymo galimybes. Susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, LR aplin-

kos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvar-

kymo taisyklėmis, LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-367 patvirtintomis 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, Atliekų tvarkymo 

įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 su vėlesniais pakeitimais). Bus pasirašomos sutar-

tys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruo-

tiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. 

Biodegalų gamybos įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo metu, periodiškai keičiant 

aktyvintą anglį, susidarys apie 24 t/metus panaudotų aktyvintos anglies atliekų - absorbentų, 

filtrų medžiagų, pašluosčių ir apsauginių drabužių, nenurodytų 15 02 02 (15 02 03). 

Taip pat susidarys nedideli kiekiai mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) – apie 2,5 t/metus. 

Biodegalų gamybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo 

taisyklėse nustatytus reikalavimus. Visos susidariusios pavojingosios atliekos bus laikinai 

laikomos ne ilgiau kaip 6 mėnesius, o nepavojingosios atliekos – ne ilgiau kaip 1 metus.  

Informacija apie PŪV metu susidarysiančias atliekas pateikta 5-oje lentelėje. 

5 lentelė. Susidarysiantys atliekų kiekiai per metus 

Atliekos Atliekų susidarymo šaltinis 

technologiniame procese 

Numatomas 

kiekis, t/m Kodas Pavadinimas 

1 2 4 6 

15 02 03 

Panaudotos aktyvintosios anglys (absorbentai, 

filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai 

drabužiai, nenurodyti 15 02 02) 

Biodegalų gamybos įrenginių 

techninio aptarnavimo metu 
24 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos Pagalbinis ūkis 2,5 

05 07 02 Nepavojingos atliekos, kuriose yra sieros* Biodujų valymo įrenginiai – 

biofiltras  
7,0 

* biodujų valymo įrenginiuose susidarančiose nuosėdose bus apie 3-5% elementinės sieros. Atlikus laboratorinius tyrimus ir 

vadovaujantis Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo 8 p., parengus technologinio proceso aprašy-

mą, šios atliekos gali būti perkvalifikuotos į šalutinį gamybos produktą ir panaudotos kaip trąša. 

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 

įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų pakei-

timais ir perduodamos registruotoms atliekas tvarkančioms įmonėms. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 

D1-367/3D-342 patvirtinto Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo (Žin., 

2005, Nr. 92-3434, su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis, o taip pat LR atliekų tvarkymo įsta-

tymo 1 str. 2 dalies 6 punktu, anaerobinio proceso metu susidarančiam nudujintam substratui 

atliekų tvarkymo taisyklės netaikomos ir jis bus naudojamas kaip šalutinis gamybos produktas, o 

ne kaip atlieka.  

Biodujų gamyboje susidaręs substratas bus separuojamas. Kietoji frakcija ir skystas substratas, 

kaip organinė trąša, bus perduodami įmonėms ar ūkininkams, turintiems laukų tręšimo planus, 

naudoti žemės ūkio kultūrų tręšimui. 
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Susisiekimo, privažiavimo keliai 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ teritorija pasiekiama iš Radvilonių g., praeinančios PŪV teri-

torijos rytų pusėje. Įvažiavimo /išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema pateikta 8 

pav. 

 

8 pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (Pagrindas: www.regia.lt) 

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų (biodujų) gamybos įmonė planuojama Alkniupių 

kaime šalia ŽŪB „Draugas“ galvijų (karvių) fermos komplekso. Kadangi UAB „Agrokoncerno 

biometanas“ kaip žaliavą biodujų gamybai naudos ŽŪB „Draugas“ fermos komplekse 

susidariusį karvių mėšlą (srutas), ŽŪB „Žvirbloniai“ susidariusį karvių mėšlą, sumaišytą su 

kraiku bei Agrokoncerno grupės turimuose elevatoriuose susidariusias augalinės kilmės 

bioskaidžias medžiagas (grūdų nuovalas), šių įmonių kaimynystė yra ypač palanki.  

Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes vykdoma ūkinė 

veikla tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties, gyvenamosiomis teritorijomis 

nesiriboja. Alksniupių kaime, 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, gyveno 592 gyventojai, 

Sutartinis žymėjimas: 
  Transporto judėjimo kryptis  

                   į įmonės teritoriją ir iš jos 
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o 2021 m. surašymo duomenimis - 506 gyventojai (informacijos šaltinis - 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Alksniupiai). Arčiausiai PŪV teritorijos esančiame Juodupių kaime, 

2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, gyveno 7 gyventojai.  

Greta veikiantis galvijų fermos kompleksas biodegalų (biodujų) gamybos veiklą planuojančiai 

įmonei įtakos nedarys. UAB „Agrokoncerno biometanas“ už savo įmonės sklypo ribų jokios 

įtakos aplink esančioms teritorijoms, o taip pat ir gyvenamajai aplinkai nedarys.  

Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Radviliškio 

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-677 „Dėl Radviliškio ra-

jono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamen-

tų brėžiniu, PŪV sklypas patenka į kaimų urbanistinės plėtros teritoriją - I-ŽA prioritetinės auga-

lininkystės specializacijos zoną. Ištrauka iš Radviliškio rajono teritorijos bendrojo plano žemės 

naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio pateikiama 9 pav. Kaip matyti, PŪV sklypas taip pat 

patenka į žemės ūkio gamybinio objekto apsaugos zoną. 

 

 

  

 

  

9 pav. Ištrauka iš Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsau-

gos reglamentų brėžinio (Šaltinis: www.radviliskis.lt)  

Planuojama ūkinė veikla – biodegalų (biodujų) gamyba Radviliškio rajono savivaldybės teri-

torijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ veikla bus vykdoma atsižvelgiant į visus aplinkosaugos ir 

saugos reikalavimus, jos veikla bus organizuota taip, kad jokia tarša nepatektų už objekto sklypo 

ribų.  

Nagrinėjama PŪV teritorija ir joje planuojama ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nedarys reikš-

mingos įtakos gretimybėse esantiems sklypams.  

Artimiausia gyvenamoji sodyba pietryčių kryptimi nuo UAB „Agrokoncerno biometanas“ teri-

torijos ribos nutolusi apie 360 m, pietvakarių kryptimi – apie 205 m.  

Viešbučių, administracinės, maitinimo, poilsio, sporto, religinės paskirties pastatų, specialiosios 

paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų artimoje aplinkoje (1 km 

atstumu nuo PŪV teritorijos ribų) nėra. Artimiausi gydymo, mokslo ir kultūros paskirties pasta-

UAB „Agrokoncerno 
biometanas“ 
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tai nuo PŪV teritorijos nutolę kiek mažesniu atstumu – atitinkamai apie 920 m ir 950 m į pietry-

čius. 

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant UAB „Agrokoncerno biometanas“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai verti-

nimą yra identifikuoti taršos šaltiniai: 

✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros 

dioksidu, kietosiomis dalelėmis); 

✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susi-

jusių taršos šaltinių (technologinė įranga, krovininis ir lengvasis autotransportas). 

Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami 

5.1.-5.3. skyriuose.  

5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojami 2 organizuoti aplinkos oro taršos šal-

tiniai (toliau – o.t.š.): 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – planuojamas katilinės kaminas (10 m aukščio ir 0,250 m 

skersmens), prie kurio bus prijungtas 300 kW šiluminio našumo vandens šildymo katilas. 

Numatomas metinis pagrindinio katilo darbo laikas – 8 400 val./m. Numatomas katile su-

deginti kuro kiekis – iki 0,5 mln. nm3/m biodujų. Maksimalus galimas valandinis kuro 

suvartojimas – iki 61 nm3/h biodujų. Į aplinkos orą skirsis šie teršalai: azoto oksidai, ang-

lies monoksidas, sieros dioksidas, kietosios dalelės; 

✓ Organizuotas o.t.š.  Nr. 002 – avarinis fakelas (6,0 m aukščio ir 0,8 m skersmens), dėl 

kurio bus išvengiama sprogimo pavojaus bioreaktoriuje dėl galimo biodujų pertekliaus. 

Avariniame fakele būtų sudeginamos perteklinės biodujos tuo atveju, kai biodujų tieki-

mas į magistralinius tinklus bus lėtesnis nei biodujų susidarymas ir biodujų slėgis saugyk-

loje pasidarytų per aukštas. Fakelą numatoma aprūpinti patikima nenutrūkstamo veikimo 

elektrine uždegimo sistema, kurios veikimas bus suderintas proporcingai valandinei piki-

nei biodujų gamybai. Avarinis fakelas bus įrengtas saugiu atstumu nuo bioreaktoriaus ir 

dujotiekio. Nuolatinių išmetimų į aplinkos orą iš numatomo fakelo nebus. Priimama, kad 

galimas fakelo darbo laikas – 100 val./m. Galimas maksimalus biodujų suvartojimas – 

550 m3/h, 0,00016 t/s ir 56,1 t/m. Biodujų tankis svyruoja nuo 0,79 iki 1,25 kg/m3 (vidu-

tinis biodujų tankis 1,02 kg/m3). Iš šio taršos šaltinio skirsis anglies monoksidas, azoto 

oksidai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės. 

Vertinamų stacionarių organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami 8-

oje lentelėje. Į aplinkos orą išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai pateikiami 9-oje 

lentelėje. Oro taršos šaltinių planas pateiktas 2 priede.  
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Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš stacionarių taršos šaltinių 

Teršalų emisijos skaičiavimas iš biodujų katilo (o. t. š. Nr. 001) 

Vienkartiniai išmetamų teršalų kiekiai deginant dujinį kurą, apskaičiuoti vadovaujantis išmetamų 

teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 normomis (Žin., 2013, Nr. 39-1925, 

su vėlesniais pakeitimais) ir Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų metodika 

„EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019“ (toliau – Metodika). Naudojama 

metodika 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 (Žin., 1999, Nr. 108-3159; su vėlesniais pakeitimais). 

Metiniai teršalų kiekiai, išmetami iš o.t.š. Nr. 001, paskaičiuoti vadovaujantis Metodika. Skai-

čiavimui naudojami 1.A.4 skyriaus „Energy. Small combustion“ 3-26 lentelėje pateikti teršalų 

emisijos faktoriai (g/GJ), deginant dujinį kurą (duomenys pateikiami 6-oje lentelėje). 

Įrenginio pagaminamos energijos kiekis (GJ/metus) paskaičiuojamas pagal formulę: 

A = Qg.d. × Bg.d       (1) 

kur: 

A –įrenginio pagaminamos energijos kiekis deginant dujinį kurą, GJ/metus; 

Qg.d.  – dujinio kuro lyginamasis kaloringumas, GJ/m3; 

Bg.d. – dujinio kuro suvartojimas, m3/m; 

Įrenginio pagaminamos energijos kiekis: 

A = 0,03349 × 509 091 = 17 049 GJ/metus. 

Įrenginio pagaminamos energijos kiekis (GJ/s): 

As = 0,03349×61/3600 = 0,00056 GJ/s 

Teršalų kiekio apskaičiavimui naudojama formulė: 

       (2) 

kur: 

E – emisija, t/m; 

A – įrenginio pagaminamos energijos kiekis GJ/metus; 

EF – emisijos faktorius, g/GJ; 

ER – valymo įrenginių efektyvumas, % (jei tokie yra). 
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6 lentelė. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos Lentelė 3-26 

 (2 pakopos emisijos faktoriai 1.A.4.a.i, 1.A.4.c.i ir 1.A.5.a šaltinių kategorijoms, naudojant dujinį kurą) 

2 Lygio išmetimo koeficientai pagal nutylėjimą 

 Kodas Pavadinimas 

Šaltinio kategorija 1.A.4a.i 

1.A.4.c.i 

1.A.5.a 

Komercinis/industrinis sektorius: stacionarūs šaltiniai 

Žemės ūkio/miškų ūkio/žvejybos ūkio: stacionarūs šaltiniai 

Kiti 

Kuras Dujinis kuras 

SNAP (jei taikoma)  

Technologijos/praktika Vidutinio dydžio (>50 kW iki ≤ 1 MW) katilai 

  

Netaikomi PCB, HCB 

Nevertinti NH3 (amoniakas) 

Teršalas Reikšmė Vienetai 
95% patikimumo intervalas Nuorodos 

nuo iki  

Azoto oksidai NOx 73 g/GJ 44 103 DGC (2009) 

Anglies monoksidas CO 24 g/GJ 18 42 DGC (2009) 

Sieros dioksidas 1,4 g/GJ 0,83 1,95 DGC (2009) 

Kietosios dalelės 0,45 g/GJ 0,27 0,63 
Italijos aplinkos 

ministerija (2005) 

 

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis sudarys:  

Anglies monoksidas:  

ECO  = 0,409 t/metus; 

Azoto oksidai:  

ENOx  = 1,245 t/metus; 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,024 t/metus; 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,008 t/metus. 

Momentinis į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis, apskaičiuotas taikant maksimalias emisijos 

faktorių reikšmes. 

Anglies monoksidas:  

 g/s; 

Sieros dioksidas:  

ESO2  0,001 g/s; 

Kietosios dalelės:  

EKD  0,0004 g/s. 
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Azoto oksidų momentinė koncentracija nustatyta vadovaujantis išmetamų teršalų iš kurą 

deginančių įrenginių normomis LAND 43 2013 ir siekia 350 mg/m3.  

Teršalų emisijos skaičiavimas iš avarinio fakelo (o. t. š. Nr. 002) 

Į aplinkos orą iš avarinio fakelo išmetamų teršalų metiniai ir momentiniai kiekiai suskaičiuoti 

vadovaujantis paskaičiuoti vadovaujantis Metodika. Skaičiavimui naudojami 1.B.2.c skyriaus 

„Venting and flaring“ 3-1 lentelėje pateikti teršalų 1 pakopos emisijos faktoriai (g/Mg 

sudegintam dujinio kuro kiekiui), deginant fakele pagamintas dujas (duomenys pateikiami 7-oje 

lentelėje). 

Teršalų kiekio apskaičiavimui naudojama  formulė: 

         (3) 

kur: 

E – emisija, t/m; 

ARprodukcijos – sudeginamo dujinio kuro kiekis Mg/m; 

EF – emisijos faktorius, kg/Mg; 

7 lentelė. Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos Lentelė 3-1  

(1 pakopos emisijos faktoriai 1.B.2.c šaltinių kategorijoms, deginant fakele pagamintas dujas) 

1 Lygio išmetimo koeficientai  

 Kodas Pavadinimas 

Šaltinio kategorija 1.B.2.c Ventiliavimas ir deginimas fakele 

Kuras Dujinis kuras 

Netaikomi PCB, HCB 

Nevertinti NH3 (amoniakas) PCB, PCDD/F, Benzo(a)pyrenas, Benzo(b)fluorantenas, 

Benzo(k)fluorantenas, Indeno(1,2,3-cd)pyrenas 

Teršalas Reikšmė Vienetai 

95% 

patikimumo 

intervalas 

Nuorodos 

nuo iki  

Azoto oksidai NOx 1.4 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
1.1 2.0 

OLF (2012), Villasenor et al. (2003), 

E&P Forum (1994) () 1 

Anglies monoksidas CO 6.3 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
1.2 27 

OLF (2012), Villasenor et al. (2003), 

E&P Forum (1994) () 1 

Sieros dioksidas 0.013 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0.001 0.13 

E&P Forum (1994) ( 2 ) 

Kietos dalelėsmetinis 2.6 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0.26 26 

( 3 ) 

K.D.10 2.6 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0.26 26 

Villasenor et al. (2003) 

K.D.2,5 2.6 
kg/Mg 

sudegintų dujų 
0.26 26 

( 3 ) 

(1)– prielaida: dujų deginamų fakele tankis = 0,85 kg/m3 

(2) – prielaida: sieros kiekis dujose sudaro 6,4 ppm 

(3) – prielaida: Kietos dalelėsmetinis = K.D.10 = K.D.2,5 

 

Metodikoje SOx emisijos koeficientas pagrįstas prielaida, kad sieros kiekis dujose pagal masę yra 

6,4 ppm. Tuo atveju, jei sieros kiekis yra žinomas, SOx išmetimo faktorių galima apskaičiuoti 

naudojant formulę: 

          (4) 
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kur: 

S - sieros kiekis ppm pagal masę. 

Tokiu būdu, žinant, jog H2S koncentracija bus nedidesnė, nei ~600 ppm, buvo suskaičiuotas SOx 

emisijos koeficientas: 

 

Atliekant skaičiavimus metiniam išmetamų teršalų kiekiui suskaičiuoti, buvo naudojamos vidu-

tinės emisijos faktorių reikšmės. 

Anglies monoksidas: 

ECO  = 0,353 t/metus; 

Azoto oksidai: 

ENOx =  = 0,079 t/metus; 

Kietosios dalelės:  

EKD  = 0,146 t/metus; 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,067 t/metus. 

Atliekant skaičiavimus momentiniam išmetamų teršalų kiekiui suskaičiuoti buvo naudojamos 

maksimalios emisijos faktorių reikšmės. 

Anglies monoksidas:  

ECO  4,32 g/s; 

Azoto oksidai:  

ENOx  = 0,32 g/s; 

Kietosios dalelės:  

 g/s; 

Sieros dioksidas:  

ESO2  = 0,192 g/s. 

Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai parametrai ir apskaičiuota tarša į aplinkos orą pateikta 8-oje 

ir 9-oje lentelėse. 
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8 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 

Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 

vietoje 

Teršalų 

išmetimo 

(stacionarių

jų taršos 

šaltinių 

veikimo) 

trukmė, 

val./m. 

Nr. koordinatės Aukštis, 

m 

išėjimo 

angos 

matmenys, 

m 

srauto 

greitis, 

m/s 

Temperat

ūra, 

° C 

tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 
X – 485001 

Y – 6187271 
10 0,25 6,304 160 0,195 8400 

002 
X – 484992 

Y – 6187317 
6 0,8 14,396 850 1,758 100* 

* Teršalų išmetimo trukmė iš avarinio fakelo paskaičiuota orientaciniai, tikslus veikimo laikas priklausys nuo dujų susidarymo ir 

tiekimo greičių. Modeliavimo metu priimta, kad taršos šaltinis dirbs 100 val. per metus 

9 lentelė. Tarša į aplinkos orą  

Taršos šaltinio 

pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas 
Vienkartinis dydis Metinė, 

t/m. vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 

Dujinis katilas 300 kW 001 

Anglies monoksidas g/s 0,0237 0,409 

Azoto oksidai mg/m3 350 1,245 

Sieros dioksidas g/s 0,001 0,024 

Kietosios dalelės g/s 0,0004 0,008 

Avarinis fakelas 002 

Anglies monoksidas g/s 4,32 0,353 

Azoto oksidai g/s 0,32 0,079* 

Sieros dioksidas g/s 0,192 0,067 

Kietosios dalelės g/s 4,16 0,146 

                                                                                                                                         Iš viso: 2,331 

* Išmetamų teršalų metinis kiekis tiesiogiai priklausys nuo avarinio fakelo darbo laiko 

Kaip matyti iš 9 lentelės, iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą bus išmetama 

2,331 t/metus teršalų: 0,762 t/metus anglies monoksido, 1,324 t/metus azoto oksidų, 0,091 

t/metus sieros dioksido, 0,154 t/metus kietųjų dalelių. 

Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje veiksiantys mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

✓ 2 lengvosios autotransporto priemonės per parą; 

✓ 10 sunkiųjų autotransporto priemonių per parą. 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis Metodikos 

1.A.3.b.i.-iv skyriuje Kelių transportas (Road Transport) pateiktais emisijos faktoriais.  

Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto prie-

monės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į teritoriją, bei vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą, 

naudojamo kuro rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Metinė SO2 emisija skaičiuojama, 
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įvertinant vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą ir sunaudotą kuro kiekį, bei sieros kiekį, 

esantį kure. 

Skaičiavimuose priimta, kad 40 % į teritoriją atvyksiančių lengvųjų autotransporto priemonių yra 

dyzelinės, o 60 % benzininės. Taip pat yra priimta, kad atvyksiantys lengvieji automobiliai pa-

tenka į 1,4-2,0 l kategoriją ir atitinka Euro 5 – EC 715/2007 taršos emisijos reikalavimus. Sun-

kiosios autotransporto priemonės, kurios patenka į svorio kategoriją iki 7,5 t, skaičiavimuose 

įvertintos kaip dyzelinės, atitinkančios standartinius taršos emisijos reikalavimus. Transporto 

priemonių nuvažiuotas kelias dvigubinamas, įvertinant atvykimą į teritoriją ir išvykimą iš jos.  

Aplinkos oro teršalų taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 10-oje lentelėje. Duome-

nys paimti iš Metodikos 1.A.3.b.i.-iv skyriaus Kelių transportas (Road Transport) 3.17, 3.18, 

3.21, 3.22, 3.23 ir 3.24 lentelių.  

10 lentelė. Aplinkos oro teršalų taršos emisijos faktoriai ir autotransporto priemonių charakteristikos 

Autotransporto priemonių 

kategorija 

Autotransporto 

priemonių emisi-

jos reikalavimai 

Taršos faktoriai, g/km 

CO 
NOx = 

NO2 
NMLOJ 

KD = KD2,5 

= KD10 

Lengvoji transporto priemonė 

(benzinas, 1,4-2,0 l) 

Euro 5 – EC 

715/2007 
0,62 0,061 0,065 0,0014 

Lengvoji transporto priemonė 

(dyzelinas, 1,4-2,0 l) 

Euro 5 – EC 

715/2007 
0,04 0,55 0,008 0,0021 

Sunkioji transporto priemonė 

(dyzelinas, <7,5 t) 
Standartinis 1,85 4,70 1,07 0,3300 

 

Sieros kiekis kure, nustatytas pagal Metodikos 1.A.3.b.i.-iv skyriaus Kelių transportas (Road 

Transport) 3.14 lentelėje pateiktus duomenis, o informacija apie tipinį vienos lengvosios ir sun-

kiosios autotransporto priemonės suvartojamą kuro kiekį - iš 3.15 lentelės. Duomenys, naudoti 

skaičiavimuose, pateikti 11-oje lentelėje.  

11 lentelė. Sieros kiekis kure ir suvartojamas kuro kiekis 

Autotransporto priemonių kategorija 
Sieros kiekis kure, 

ppm 

Suvartojamas kuro kiekis, 

g/km 

Lengvoji transporto priemonė 

(benzinas, 1,4-2,0 l) 
40 70,0 

Lengvoji transporto priemonė 

(dyzelinas, 1,4-2,0 l) 
8 60,0 

Sukioji transporto priemonė 

(dyzelinas, <7,5 t) 
8 240,0 

Pastaba: 1 ppm = 10-6 g/g 

Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija (t/metus) apskaičiuojama: 

Ei = (Ni x EFi x (Li x 2) x T) / 106     (5) 

kur: 

Ni – transporto priemonių skaičius per dieną, atvykstančių į atitinkamą stovėjimo aikštelę, vnt./d; 

Li – vienos autotransporto priemonės vidutiniškai nuvažiuojamas atstumas per dieną, km/d; 

T – dienų skaičius metuose, d/metus; 
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Ei – aplinkos oro teršalo taršos faktorius, g/km. 

Metinė SO2 emisija (t/metus) apskaičiuojama:  

Ei = (ks x FC x Ni x (Li x 2) x T) / 106    (6) 

kur: 

ks – sieros kiekis kure, g/g; 

FC – tipinis vienos autotransporto priemonės suvartojamas kuro kiekis, g/km. 

Momentinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 ir SO2 emisija (g/s) apskaičiuojama: 

Mi = Ei x 106 /(8760 x 3600)      (7) 

Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų metiniai  kiekiai pateikti 12-oje lentelėje, 

o momentiniai 13-oje lentelėje. 

12 lentelė. Metiniai aplinkos oro teršalų kiekiai iš mobilių oro taršos šaltinių 

Mobilūs oro taršos šaltiniai 

Metinis aplinkos oro teršalų kiekis, t/metus 

CO 
NOx  

= NO2 
NMLOJ 

KD = KD2,5 

= KD10 
SO2 

Lengvosios autotransporto 

priemonės 
0,0009 0,00010 0,0003 0,00001 0,0000001 

Sunkiosios autotransporto 

priemonės 
0,0040 0,00101 0,0175 0,00050 0,0000026 

Iš viso: 0,0049 0,00111 0,0178 0,00051 0,0000027 

 

Kaip matyti iš 12 lentelės, iš mobilių taršos šaltinių (lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių) į 

aplinkos orą per metus bus išmesta: anglies monoksido – 0,0049 t/m, azoto dioksido – 0,0011 

t/m, kietųjų dalelių (KD10 ir KD2.5) – 0,00051 t/m, sieros dioksido – 0,0000027 t/m, NMLOJ – 

0,0178 t/m. 

13 lentelė. Momentiniai aplinkos oro teršalų kiekiai iš mobilių oro taršos šaltinių 

Mobilūs oro taršos šaltiniai 

Momentinis aplinkos oro teršalų kiekis, g/s 

CO 
NOx  

= NO2 
NMLOJ 

KD = KD2,5 

= KD10 
SO2 

Lengvosios autotransporto 

priemonės 
0,000054 0,000007 0,000017 0,000001 0,000000010 

Sunkiosios autotransporto 

priemonės 
0,000253 0,000064 0,001110 0,000031 0,000000167 

Iš viso: 0,000307 0,000071 0,001127 0,000032 0,000000177 

 

Aplinkos oro užterštumo prognozė. Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos 

skaičiavimo rezultatai 

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos gali-

mybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, plotiniai, 

tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš tar-

šos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis taip pat taikomas 

oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir 

temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti bei valandos vidurkių koncentra-
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cijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos sto-

čių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į Lietuvos Res-

publikos aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis 

Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudoja-

ma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2021 m. gruodžio 22 d. pateikta 

penkerių metų (2016-2020 m) Šiaulių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinę 

teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą išmatuoti meteorologiniai elementai: 

oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°),  kritulių kiekis (mm). Debesuo-

tumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parą. LHMT pažyma pateikiama 3 

priede „Pažymos apie hidrometeorologines sąlygas“.  

Vadovaujantis teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 

meteorologinių duomenų naudojimo tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, pat-

virtinta LR aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos 

skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų 

naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir  Foninio aplinkos oro už-

terštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, 

patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 

„Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 

įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant ūkinės veiklos oro teršalų skaičia-

vimus, turi būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma 

vertinti, visų iki 2 km atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos 

šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro 

taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, foninės oro 

teršalų koncentracijos. Taip pat papildomai turi būti naudojamos santykinai švarių Lietuvos kai-

miškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, pateiktos Aplinkos 

apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV 

skaičiavimams”.  

Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. gegužės 5 d. išduotas aplinkos oro teršalų foninių kon-

centracijų raštas Nr. (30.3)-A4E-5237 pateiktas 3 priede „Aplinkos teršalų foninės koncentraci-

jos“. 

Oro teršalų sklaidos skaičiavimams, įvertinant foninę teršalų koncentraciją, naudotos santykinai 

švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės 

Šiaulių regione 2021 metais: 

✓ Anglies monoksidas (CO) – 210,0 µg/m3; 

✓ Azoto oksidai (NO2) – 4,9 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 8,6 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 6,1 µg/m3; 

✓ Sieros dioksidas (SO2) – 4,8 µg/m3. 

Anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksido 

(SO2) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, 
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nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 

591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 

106-3827, su vėlesniais pakeitimais). 

Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių 

sveikatos apsaugai, pateiktos 14-oje lentelėje. 

14 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

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) - - - 20 µg/m3 

Sieros dioksidas (SO2) 350 µg/m3 - 125 µg/m3 - 

 

Apibendrintos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios pažemio koncentracijos 

pateiktos 15-oje lentelėje.   

15 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos.   

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuo-

jamas procentilis 

Didžiausia koncentracija 

aplinkos ore be fono 

Didžiausia koncentraci-

ja aplinkos ore su fonu 
Ribinė 

vertė, 

µg/m3 µg/m3 RV dalis µg/m3 RV dalis 

Anglies monoksidas (CO) 8 val. slenkančio vidurkio 3,8 0,04 243,1 2,4 10000 

Azoto dioksidas (NO2) 1 val. 99,8 procentilio 7,2 3,6 190,2 95,1 200 

Azoto dioksidas (NO2) vidutinė metinė 0,4 1,0 8,3 20,8 40 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,03 0,075 12,3 30,8 50 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 0,1 0,20 17,2 34,4 40 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,015 0,075 7,9 39,5 20 

Sieros dioksidas (SO2) 1 val. 99,7 procentilio 0,07 0,02 5,2 1,5 350 

Sieros dioksidas (SO2) 24 val. 99,2 procentilio 0,15 0,120 5,0 4,0 125 

 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija aplinkos ore be fono siekia 3,8 µg/m3 (0,04 % RV), įvertinus foną – 

243,1 µg/m3 (2,4 % RV) ir neviršija ribinės vertės.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,8 procentilio vidutinė metinė azoto 

dioksido koncentracija aplinkos ore be fono 7,2 µg/m3 (3,6 % RV), įvertinus foną – 190,2 µg/m3 

(95,1 % RV) ir neviršija ribinės vertės. Didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

aplinkos ore be fono gali siekti 0,4 µg/m3 (1 % RV), o įvertinus foną – 8,3 µg/m3 (20,8 % RV) ir 

neviršija ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

aplinkos ore be fono siekia 0,03 µg/m3 (0,075 % RV), įvertinus foną – 12,3 µg/m3 (30,8 % RV) 

ir neviršija ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija aplin-

kos ore be fono siekia 0,1 µg/m3 (0,2 % RV), įvertinus foną – 17,2 µg/m3 (34,4 % RV) ir nevirši-

ja ribinės vertės. 
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Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

aplinkos ore be fono siekia 0,015 µg/m3 (0,075 % RV), įvertinus foną – 7,9 µg/m3 ir gali sudaryti 

39,5 % nustatytos ribinės vertės. 

Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncent-

racija aplinkos ore be fono gali siekti 0,07 µg/m3 (0,02 % RV), įvertinus foną – 5,0 µg/m3 (4,0 % 

RV) bei neviršija ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija 

aplinkos ore be fono gali siekti 0,15 µg/m3 (0,12 % RV), įvertinus foną – 5,0 µg/m3 (4,0 % RV) 

ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede „Oro taršos 

sklaidos žemėlapiai“.  

Modeliavimo sąlygos: 

Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50 m, receptorių skaičius – 1400. Oro taršos sklai-

dos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitin-

ka LKS-94 koordinačių sistemą.  

IŠVADA 

Suskaičiuota, kad UAB „Agrokoncerno biometanas“ anglies monoksido (CO) ir azoto dioksido 

(NO2), sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijos tiek be fono, tiek 

su fonu aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršys aplinkos oro užterštu-

mo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsau-

gos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo”. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Aplinkos kvapo taršos šaltiniai 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų gamybos teritorijoje planuojami 2 organizuoti ir 1 

neorganizuotas o.t.š., iš kurių į aplinkos orą išsiskirs kvapai: 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – kaminas iš 300 kW dujinio katilo, skirto bioreaktorių 

šildymui; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002 – avarinis fakelas; 

✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – žaliavos pakrovimo įrenginys. 

Kvapo emisijos skaičiavimas  

Kvapo emisijos skaičiavimas iš organizuotų o.t.š. Nr. 001 ir Nr. 002 

Kvapo emisija iš o.t.š. Nr. 001 ir Nr. 002 apskaičiuota vadovaujantis dokumente „Kvapų valdy-

mo metodinės rekomendacijos“ pateiktomis kvapo slenksčio vertėmis ppm: azoto dioksidas – 

0,186 ppm, sieros dioksidas – 0,708 ppm. 

Kvapo emisija OUE/s iš organizuotų o.t.š. skaičiuojama pagal formulę: 
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           (8) 

kur: 

MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s; 

Y – kvapo slenkstis, mg/m3. 

Kvapo slenksčio vertės perskaičiavimui iš ppm į mg/m3 naudojama formulė: 

       (9) 

kur: 

Xppm – kvapo slenkstis, ppm; 

M – molekulinė masė, g/mol. 

Suskaičiuota kvapo emisija iš o.t.š. Nr. 001 ir Nr. 002 bei skaičiavimams naudoti duomenys pa-

teikti 16-oje lentelėje. 

16 lentelė. Kvapo emisijos skaičiavimo duomenys iš o.t.š. Nr. 001 ir Nr. 002 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Teršalas 
Momentinė 

emisija, g/s 

Kvapo 

slenkstis, 

ppm 

Kvapo 

slenkstis, 

mg/m3 

Kvapo emi-

sija, OUE/s 

Bendra emi-

sija iš o.t.š., 

OUE/s 

001 
Azoto dioksidas (NO2) 0,068 0,186 0,36 198,6 

190,1 
Sieros dioksidas (SO2) 0,001 0,708 1,89 0,5 

002 
Azoto dioksidas (NO2) 0,32 0,186 0,36 888,9 

990,5 
Sieros dioksidas (SO2) 0,192 0,708 1,89 101,6 

 

Kvapo emisijos skaičiavimas iš neorganizuoto o.t.š. Nr. 601 

Kvapo emisija nuo žaliavos (tiršto mėšlo) pakrovimo į buferines talpas įrenginio zonos (o.t.š. Nr. 

601) apskaičiuota vadovaujantis ŽŪ TPT 01:2009 „Galvijų pastatų technologinio projektavimo 

taisyklės“ 197 punktu, kuriame pateikta kvapo emisijos vertė: 

✓ Nuo mėšlo paviršiaus mėšlidėje (ar srutų rezervuare) išsiskiria 7-10 OUE/(m2/s). 

Skaičiavimuose vertinama, kad nuo zonoje prie buferinių talpų (o.t.š. Nr. 601) kraunamo mėšlo 

išsiskirs didžiausia galima 10 OUE/(m2/s) emisija. Planuojama, kad žaliavos pakrovimo įrenginys 

veiks tik 6 val. per dieną (2190 val./metus). Kvapo emisijos nuo žaliavų pakrovimo įrenginio 

skaičiavimo rezultatai pateikti 17-oje lentelėje. 

17 lentelė. Kvapo emisija iš žaliavos pakrovimo įrenginio 

Teršalų išsiskyrimo šaltinis 
Taršos 

šaltinio Nr. 

Taršos 

šaltinio 

plotas, m2 

Kvapo emisijos 

faktorius, 

OUE/(m2/s) 

Bendra kvapo 

emisija iš taršos 

šaltinio, OUE/s 

Žaliavos pakrovimas į buferines talpas 601 20 10 200 

 

Kvapo emisijos skaičiavimas iš foninių aplinkos oro taršos šaltinių 
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Kvapo sklaidos skaičiavimuose vertinami foniniai aplinkos oro taršos šaltiniai, iš kurių išsiskiria 

teršalai, turintys kvapo slenksčio vertę: amoniakas (NH3), azoto dioksidas (NO2) ir sieros 

dioksidas (SO2). 

Žemiau pateikiamas greta esančių įmonių (2 km spinduliu), kurių oro taršos šaltinių ir iš jų 

išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys naudoti, atliekant planuojamos ūkinės 

veiklos kvapo sklaidos vertinimą, sąrašas:  

✓ ŽŪB „Draugas“ grūdų džiovykla, Alksniupių k., Radviliškio r.;  

✓ ŽŪB „Draugas“ remonto dirbtuvės, Dirbtuvių g., Alksniupių k. , Radviliškio r.;  

✓ ŽŪB „Draugas“ Radvilonių ferma, Radvilonių g., Alksniupių k. , Radviliškio r.; 

✓ ŽŪB „Draugas“ Alksniupių ferma, Radvilonių g., Alksniupių k. , Radviliškio r. 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas Nr. 

(30.3)-A4E-5237 (2022-05-05) pateiktas 3 priede „Aplinkos teršalų foninės koncentracijos“. 

Kvapo emisija iš foninių aplinkos oro taršos šaltinių apskaičiuota vadovaujantis dokumente 

„Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ pateiktomis kvapo slenksčio vertėmis ppm: azoto 

dioksidas – 0,186, sieros dioksidas – 0,708, amoniakas – 5,75 ppm. 

Kvapo emisija OUE/s iš organizuotų o.t.š. skaičiuojama pagal formulę (8), o kvapo slenksčio 

vertės perskaičiavimui iš ppm į mg/m3 naudojama (9) formulė. 

Žemiau, 18-oje lentelėje, pateikiami vertinamų kvapo taršos šaltinių fiziniai parametrai ir 

suskaičiuota kvapo emisija. 

18 lentelė. Kvapo taršos šaltinių fiziniai parametrai ir kvapo emisija 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio pa-

ėmimo (matavimo) vietoje 

Kvapo 

emisi-

ja, 

OUE/s 

Pavadi-

nimas 
Nr. Koordinatės 

Aukš

tis, m 

Išmetimo 

angos 

matme-

nys, m/ 

šaltinio 

plotas m2 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Tempera-

tūra, ºC 

Tūrio 

debi-

tas, 

Nm3/s 

Teršalų 

išmeti-

mo 

trukmė, 

val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dujinis 

katilas 300 

kW  

001 
X – 485001 

Y – 6187271 
10 0,25 6,304 160 0,195 8400 190,1 

Avarinis 

fakelas 
002 

X – 484992 

Y – 6187317 
6 0,8 14,396 850 1,758 100 990,5 

Žaliavos 

pakrovimo 

įrenginys 

601 
X – 484962 

Y –  6187239 
3,5 20 5,0 0 - 2190* 200,0 

* Žaliavos pakrovimo įrenginys veiks tik 6 val. per dieną (2190 val./metus) 

Kvapo koncentracijos skaičiavimo rezultatai pažemio ore 

Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos gali-

mybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių išskiriamų teršalų koncentraci-
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jas, bet ir parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių kvapų sklai-

dos scenarijus. Modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių medžiagų susida-

riusią kvapo koncentraciją bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose kvapo koncentracijos nus-

tatymo tyrimais įvertintą kvapo koncentraciją. 

Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus). 

Kvapo taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 50, receptorių skaičius – 1400. Kvapo taršos 

sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą. 

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, 

pritaikant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo 

koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas  HN 

121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribine verte. 

Kvapų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojama 

LHMT pateikta penkerių metų (2016-2020 m.) artimiausios Šiaulių meteorologijos stoties mete-

orologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 

valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis 

(m/s), vėjo kryptis (0°-360°),  debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). LHMT pažymos pa-

teikiamos 3 priede „Pažymos apie hidrometeorologines sąlygas“. 

Apibendrinta kvapo skaidos skaičiavimo maksimali koncentracijos vertė pažemio ore pateikta 

19-oje lentelėje. Kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai artimiausios gyvenamosios aplinkos pa-

žemio ore bei prie nagrinėjamo objekto sklypo ribų pateikti 20-oje lentelėje. 

19 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija  

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skai-

čiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija, 

OUE/m3 

Be fono Su fonu 

Kvapo 1 val. 98,08 procentilio 1,4 1,4 

 
20 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie sklypo ribų 

Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / sklypo 

riba 

Koncentracija aplinkos 

ore be fono, OUE/m3 

Koncentracija aplinkos ore 

su fonu, OUE/m3 

OUE/m3 RV dalis, % OUE/m3 RV dalis, % 

Šiaurinė sklypo riba 0,32-0,55 6,4-11 0,45-0,60 9-12 

Rytinė sklypo riba 0,55-0,80 11-16 0,60-1,00 12-20 

Pietinė sklypo riba 0,25-0,60 5-12 0,45-0,64 9-12,8 

Vakarinė sklypo riba 0,25-0,30 5-6 0,45-0,55 9-11 

Alksniupių k., Radvilonių g. Nr. 5 0,07 1,4 0,12 2,4 

Juodupių k. Nr. 1 0,02 0,4 0,05 1,0 

Juodupių k. Nr. 2 0,01 0,2 0,03 0,6 

Juodupių k. Nr. 3 0,03 0,6 0,06 1,2 

Juodupių k. Nr. 4 0,01 0,2 0,03 0,6 

Juodupių k. Nr. 5 0,01 0,2 0,03 0,6 

Juodupių k. Nr. 6 0,01 0,2 0,02 0,4 
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Artimiausios gyvenamosios aplinkos ore 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija be fono 

sudaro 0,01-0,07 OUE/m3, o su fonu 0,02-0,12 OUE/m3. Prognozuojama, kad 1 val. 98,08 pro-

centilio kvapo koncentracija tiek be fono, tiek su fonu neviršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės ir 5,0 

OUE/m3 ribinės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. 

Kvapo koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede. 

IŠVADOS 

1. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija be fono sudaro 1,4 OUE/m3, prie planuoja-

mos ūkinės veiklos objekto sklypo ribų – 0,25-0,80 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamo-

joje aplinkoje – 0,01-0,07 OUE/m3 ir neviršija 8 OUE/m3 kvapo ribinės vertės, nustatytos 

2010 m spalio 4 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 patvirtinta Lietu-

vos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios ap-

linkos ore“, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas - 

nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 kvapo ribinės vertės. 

2. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija su fonu sudaro 1,4 OUE/m3, prie planuoja-

mos ūkinės veiklos objekto sklypo ribų – 0,45-1,0 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje – 0,02-0,12 OUE/m3 ir neviršija 8 OUE/m3 kvapo ribinės vertės, nustatytos 2010 

m spalio 4 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 patvirtinta Lietuvos hi-

gienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore“, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas - nuo 

2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 kvapo ribinės vertės. 

5.3 Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų (biodujų) gamybos iš galvijų mėšlo Radvilonių g. 

7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. ūkinės veiklos bei su ja susijusio autotrans-

porto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA 

(versija 4.5.151). 

Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti planuojami stacionarūs ir mobilūs 

triukšmo šaltiniai: technologiniai įrenginiai bei lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemo-

nės. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-

7 val.).  

5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys 

Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ su biodegalų (biodujų) gamyba susiję planuojami stacionarūs 

triukšmo šaltiniai:  

✓ Operatorinės pastatas-konteineris (priede Nr. 2 pateiktoje statinių ir įrenginių išdėstymo 

schemoje pažymėta Nr. 08), iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Pastate esanti į-

ranga skleis 40 dB(A) 10 m atstumu. Triukšmo lygis nustatytas pagal dokumente „Biodu-

jų jėgainės teritorijoje esančių statinių maksimalūs triukšmo lygiai ir darbo laikas“ pa-

teiktą informaciją. Pastato-konteinerio išorinės atitvaros yra iš 80-100 mm daugiasluoks-

nės plokštės, kurios išorinių atitvarų garso izoliacijos rodiklis pagal analogiškos plokštės 
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specifikaciją yra Rw yra 32 dB. Vertinama, kad operatorinė veiks 8 val. dienos (7-19 val.) 

metu. Pastatas-konteineris vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis; 

✓ Biodujų valymo mazgų pastatai-konteineriai (priede Nr. 2 pateiktoje statinių ir įrenginių 

išdėstymo schemoje pažymėti Nr. 10, 11), nuo kurių kiekvieno viduje esančios įrangos 

sklindantis triukšmas yra 55 dB(A) 10 metrų atstumu. Triukšmo lygis nustatytas pagal 

dokumente „Biodujų jėgainės teritorijoje esančių statinių maksimalūs triukšmo lygiai ir 

darbo laikas“ pateiktą informaciją. Pastatų-konteinerių išorinės atitvaros yra iš 80-100 

mm daugiasluoksnės plokštės, kurios garso izoliacijos rodiklis pagal analogiškos plokštės 

specifikaciją yra Rw yra 32 dB. Vertinama, kad biodujų valymo mazgai veiks visą parą: 

dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Pastatai- konteineriai, 

vertinami kaip tūriniai triukšmo šaltiniai 

✓ Modulinė separatorinė, veiksianti atseparuoto substrato sausos dalies pakrovimo aikštelė-

je, priede Nr. 2 pateiktoje statinių ir įrenginių išdėstymo schemoje pažymėtoje Nr. 14, 

nuo kurios viduje esančios įrangos sklindantis triukšmas yra 55 dB(A) 10 metrų atstumu. 

Triukšmo lygis nustatytas pagal dokumente „Biodujų jėgainės teritorijoje esančių statinių 

maksimalūs triukšmo lygiai ir darbo laikas“ pateiktą informaciją. Pastato-konteinerio išo-

rinės atitvaros yra iš 80-100 mm daugiasluoksnės plokštės, kurios garso izoliacijos rodik-

lis pagal analogiškos plokštės specifikaciją yra Rw yra 32 dB. Vertinama, kad separato-

rius veiks 8 val. dienos (7-19 val.) metu. Separatoriaus pastatas-konteineris, vertinamas 

kaip tūrinis triukšmo šaltinis; 

✓ Katilinė (priede Nr. 2 pateiktoje statinių ir įrenginių išdėstymo schemoje pažymėta Nr. 

09), nuo kurios viduje esančios įrangos sklindantis triukšmas yra 55 dB(A) 10 metrų ats-

tumu. Triukšmo lygis nustatytas pagal dokumente „Biodujų jėgainės teritorijoje esančių 

statinių maksimalūs triukšmo lygiai ir darbo laikas“ pateiktą informaciją. Pastato-

konteinerio išorinės atitvaros yra iš 80-100 mm daugiasluoksnės plokštės, kurios garso 

izoliacijos rodiklis pagal analogiškos plokštės specifikaciją yra Rw yra 32 dB. Skaičiavi-

muose vertinta, kad katilinė dirbs visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nak-

ties (22-7 val.) metu. Katilinės pastatas-konteineris vertinamas kaip tūrinis triukšmo šal-

tinis; 

✓ Frontalinio krautuvo darbo zona tarp buferinių talpų, kurios priede Nr. 2 pateiktoje stati-

nių ir įrenginių išdėstymo schemoje pažymėtos Nr. 04 ir 05. Krautuvo skleidžiamas 

triukšmas 84 dB(A). Triukšmo lygis nustatytas pagal planuojamam krautuvui analogiško 

įrenginio techninę specifikaciją. Krautuvas veiks 12 val. dienos (7-19 val.) ir 3 val. vaka-

ro (19-22 val.) metu. Krautuvo darbo zona vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis; 

✓ 2-jų vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė. Autotransportas į aikštelę atvyksta ir 

iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose vertinta, kad į vieną stovėjimo 

vietą dienos metu atvyksta ir iš jos išvyksta 0,08 aut./val. Stovėjimo aikštelė vertinama 

kaip plotinis triukšmo šaltinis; 

✓ 1 vietos sunkiojo autotransporto stovėjimo aikštelė. Autotransportas į aikštelę atvyksta ir 

iš jos išvyksta dienos (7-19 val.) metu. Skaičiavimuose vertinta, kad į vieną stovėjimo 

vietą dienos metu atvyksta ir iš jos išvyksta 0,83 aut./val. Stovėjimo aikštelė vertinama 

kaip plotinis triukšmo šaltinis. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ teritorijoje planuojamų triukšmo šaltinių skleidžiamą triukš-

mą pagrindžianti „Biodujų jėgainės teritorijoje esančių statinių maksimalūs triukšmo lygiai ir 

darbo laikas“ bei patalpų išorinių atitvarų garso izoliacijos rodiklius, pateikti 3 priede „Triukšmo 

šaltinių ir patalpų išorinių atitvarų specifikacijos“. 
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Stacionarių triukšmo šaltinių schema pateikta PVSV ataskaitos 2 priede.  

Informacija apie vertintus mobilius triukšmo šaltinius 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ su biodegalų (biodujų) gamyba susiję planuojami mobilūs 

triukšmo šaltiniai: 

✓ 2 lengvosios autotransporto priemonės per parą. Autotransportas į stovėjimo aikštelę at-

vyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Iš viso 4 aut./parą į abi puses. Autotranspor-

to judėjimo keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;  

✓ 5 sunkiosios autotransporto priemonės per parą (numatomi 1650 reisai/metus), atvežan-

čios žaliavas. Autotransportas atvyks dienos (7-19 val.) metu. Iš viso 10 aut./parą į abi 

puses. Autotransporto judėjimo keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 5 sunkiosios autotransporto priemonės per parą (numatomi 1650 reisai/metus), išvežan-

čios atidirbusį substratą. Autotransportas atvyks dienos (7-19 val.) metu. Iš viso 10 

aut./parą į abi puses. Autotransporto judėjimo keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šal-

tiniai. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ mobilių triukšmo šaltinių judėjimo trajektorijos parodytos 3 

priede pateiktuose triukšmo sklaidos žemėlapiuose. 

Eismo intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse 

Į planuojamos ūkinės veiklos objekto teritoriją autotransportas pateks iš rytinės pusės, naudoda-

masis viešo naudojimo vietinės reikšmės keliu – Radvilonių gatve. 

Autotransporto srautai vietinės reikšmės kelyje nustatyti vadovaujantis geros praktikos vadovo 

„Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas“ 2.5 

lentelėje pateiktais duomenimis. Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos 

skaičiavimus, su planuojama ūkine veikla susijusio vietinės reikšmės kelio atkarpa vertinama 

kaip šalutinis kelias, daugiausiai naudojamas tenykščių gyventojų. Sunkiojo autotransporto dalis 

gatvės atkarpoje nustatyta vadovaujantis geros praktikos vadovo „Strateginis triukšmo kartogra-

favimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas“ 4.5 lentelėje pateiktais duomeni-

mis. Triukšmo sklaidos skaičiavimams naudoti autotransporto eismo intensyvumo duomenys 

pateikti 21-oje lentelėje. 

21 lentelė.  Autotransporto eismo intensyvumas viešojo naudojimosi gatvėse 

Gatvė, gatvės atkarpa 

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas 

(VMPEI) 

VISO autotransporto, 

aut./parą 

Tame tarpe sunkiojo 

autotransporto, aut./parą 

Esami autotransporto srautai 

Vietinės reikšmės kelias Nr. 1 (Radvilonių g.) 500 20 

Prognozuojami autotransporto srautai 

Vietinės reikšmės kelias Nr. 1 (Radvilonių g.) 524 40 

 

Atliekant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, prie viešojo naudojimo gat-

vėmis pravažiuojančio autotransporto srauto pridėtas autotransporto srautas, susijęs su UAB 
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„Agrokoncerno biometanas“ planuojama ūkine veikla: 2 lengvosios aut./parą (4 aut./parą į abi 

puses) ir 10 sunkiųjų aut./parą (20 aut./parą į abi puses).  

Autotransporto priemonių judėjimo greitis vietinės reikšmės kelyje (Radvilonių g.) – 90 km/val., 

planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje – 20 km/val., Radvilonių g. ir važiuojamosios 

kelio dalies planuojamoje teritorijoje danga – asfaltas. 

Skaičiavimuose vertintas blogiausias variantas, kuomet į ūkinės veiklos teritoriją visas aptarnau-

jantis transportas atvyksta tą pačią dieną.  

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos (7-19 

val.), Lvakaro (19-22 val.) ir Lnakties (22-7 val.) triukšmo lygis. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ PŪV po projekto sprendinių įgyvendinimo sukeliamo triukš-

mo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis, pateikti 22-oje 

lentelėje. 

22 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis 

Vertinimo vieta / sklypo ribos 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

*LL 50 dB(A) 

Naktis 

*LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Šiaurinė sklypo riba 22-34 21-34 12-34 

Rytinė sklypo riba 31-43 21-40 20-40 

Pietinė sklypo riba 42-45 38-45 27-35 

Vakarinė sklypo riba 22-43 21-41 11-27 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo dalies 

ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės 

veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo re-

zultatai artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų adresu: Alksniupių k., Radvilonių g. Nr. 5; 

Juodupių k. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6 aplinkoje, pateikti 23-ioje lentelėje. 

23 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties 

pastatų aplinkoje 

Vertinimo vieta / adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

*LL 50 dB(A) 

Naktis 

*LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Alksniupių k., Radvilonių g. Nr. 5 43-55 3-14 2-8 

Juodupių k. Nr. 1 39-47 7-9 2-4 

Juodupių k. Nr. 2 39-43 3-9 0-5 

Juodupių k. Nr. 3 38-44 10-15 5-10 

Juodupių k. Nr. 4 42 9 5 

Juodupių k. Nr. 5 37-43 6-10 0-6 
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Vertinimo vieta / adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

*LL 50 dB(A) 

Naktis 

*LL 45 dB(A) 

Juodupių k. Nr. 6 36 11 3 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamo-

sios paskirties pastatų aplinkoje dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu 

neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 

1-os lentelės 4-ą punktą.  

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 3 priede „Ūki-

nės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“.  

5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo 

triukšmo duomenys 

Skaičiuojant viešojo naudojimo keliais pravažiuojančio autotransporto srauto, prie kurio pridėtas 

dėl planuojamos ūkinės veiklos padidėsiantis autotransporto srautas, sukeliamą triukšmą, verti-

namas tik Ldienos (7-19 val.) triukšmo lygis, kadangi vakaro ir nakties metu su planuojama ūkine 

veikla susijusio autotransporto judėjimas nenumatomas. Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje 

gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, esančioje arčiausiai kelių, kuriais naudosis su verti-

nama ūkine veikla susijęs autotransportas. Triukšmo lygis vertinamas esančio arčiausiai gatvės, 

kuria naudosis su ūkine veikla susijęs autotransportas, gyvenamosios paskirties pastato adresu: 

Alksniupių k. Radvilonių g. Nr. 5 aplinkoje.  

Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamo-

sios paskirties pastatų aplinkoje pateikti 24-oje lentelėje. 

24 lentelė. Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Vertinimo vieta / adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 65 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 60 dB(A) 

Naktis 

 *LL 55 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Alksniupių k., Radvilonių g. Nr. 5 51-62 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla susi-

jusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų 

aplinkoje dienos (7-19 val.) metu neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 

33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą. Vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu triukšmo lygis 

nenagrinėtas, kadangi su UAB „Agrokoncerno biometanas“ Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pa-

kalniškių sen., Radviliškio r. sav. su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas į teritoriją 

atvyks ir iš jos išvyks tik dienos (7-19 val.) metu. 

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami 3 priede „Autotransporto 

triukšmo sklaidos žemėlapiai“.  

IŠVADOS:  
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✓ Prognozuojama, kad UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodegalų (biodujų) gamybos 

Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav. ūkinės veiklos suke-

liamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis dienos (7-19 val.), vaka-

ro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuo-

jamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. Artimiausioje 

gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai dienos (7-19 val.), 

vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu taip pat nebus viršijami.  

✓ Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine 

veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios 

paskirties pastatų aplinkoje dienos (7-19 val.) metu neviršys triukšmo ribinio dydžio, reg-

lamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą.  

✓ Vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu triukšmo lygis nenagrinėtas, kadangi su 

UAB „Agrokoncerno biometanas“ planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas į teri-

toriją atvyks ir iš jos išvyks tik dienos (7-19 val.) metu.  

5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga 

ir sąlygos 

Ūkinės veiklos bei autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine 

programa CadnaA (versija 4.5.151). 

Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių 

tipų triukšmo šaltinius (mobilūs, taškiniai, plotiniai, tūriniai), įvertinant pastatų, kelių, tiltų bei 

kitų inžinerinių statinių parametrus, atsižvelgiant į teritorijos aukštingumą, meteorologines sąly-

gas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti prieštriukšminių priemonių 

konstrukcines savybes, triukšmo izoliacijos, atspindžio ar absorbcijos koeficientus. 

Naudotas skaičiavimo standartas. Programa CadnaA, yra įtraukta į LR aplinkos ministerijos re-

komenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos 

Sąjungos patvirtintais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST ISO 

1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos 

triukšmo lygių nustatymas“ L priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl 

gairių pramonės, orlaivių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo triukšmo patikslintiems tarpi-

niams skaičiavimo metodams“ ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl 

aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant že-

miau pateiktus metodus/standartus: 

✓ Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2 „Akustika. Atviroje 

erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“;  

✓ Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-

Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB). 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami žemėlapiuose skirtingų spalvų izolini-

jomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dB(A).  

Modeliavimo sąlygos:  

Vietovės meteorologinės sąlygos. Vietovės meteorologinės sąlygos įvertintos naudojant LHMT 

pateiktą penkerių metų (2016-2020 m) Šiaulių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų 
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suvestinė, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai 

elementai, turintys įtakos triukšmo sklaidai: vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°). Vėjo pasi-

kartotinumo kryptis vertinama intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos meteorologinės 

sąlygos priimamoms standartinės: vidutinė metinė aplinkos temperatūra – 6,0 °C, o santykinis 

drėgnumas – 80,0 %; 

Koordinačių sistema. Triukšmo sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.  

Modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis ir mastelis. Triukšmo sklaidos 

skaičiavimo žingsnio dydis dx(m): 4; dy(m): 4, sklaidos žemėlapių mastelis – M 1:5500. 

Kitos modeliavimo sąlygos. Modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties 

potencialas (toliau – G koeficientas) – 0,8 (dirvonuojančios pievos su aukšta augalija ir pelkės). 

Prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. Gauti 

triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, 

Nr.75-3638, su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso 

slėgio lygio dydžiais dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22 val.) ir nakties (Lnakties) 

(22-7 val.) periodams. Triukšmo lygis skaičiuojamas įvertinant: 

✓ planuojamos ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios 

ar paskirties pastatų aplinkoje; 

✓ viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl planuojamos ūkinės veiklos 

padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausių gyvenamosios 

paskirties pastatų aplinkoje. 

 

Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamą triukšmą, tai-

komas HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias punktas, o vertinant planuojamos ūkinės veiklos sukelia-

mą triukšmą - HN 33:2011 1-os lentelės 4-as punktas. HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias ir 4-as 

punktai pateikti 25-oje lentelėje. 

25 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pas-

tatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeni-

nės paskirties pastatų aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo (3 punktas) 

Diena 65 70 

Vakaras 60 65 

Naktis 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeni-

nės paskirties pastatų aplinkoje, 

veikiamoje ūkinės komercinės veik-

los (4 punktas) 

Diena 55 60 

Vakaras 50 55 

Naktis 45 50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio 

(Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.  
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5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės 

reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  

5.5 Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai) 

Biologiniai veiksniai 

Į biodegalų (biodujų) gamybą tiekiamos žaliavos bus nukreipiamos į fermentatorius, kuriuose 

palaikant tam tikrą temperatūrą vyks anaerobinis apdorojimas ir biodujų gamyba. Šioje aplinkoje 

bus sudarytos sąlygos vystytis anaerobinei mikroflorai, o aerobiniai mikroorganizmai žus. 

Pasirinkta šiuolaikinė technologija plačiai naudojama ir yra pasiteisinusi daugelyje pasaulio 

šalių, visiškai atitinka biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus. Be to, 

epidemiologiniais tyrimais pagrįstų duomenų apie biodujų gamybos poveikį visuomenės 

sveikatai nėra skelbta. 

Anaerobinių mikroorganizmų skaičius substrate priklauso nuo proceso etapo. Esant paskutinei 

biodujų gamybos fazei (metanogenezei) bioreaktoriuose mikroorganizmų skaičius sumažės, ka-

dangi mikroorganizmai suvartos maisto medžiagas ir esant jų trūkumui bakterijų skaičius pradės 

mažėti. Tuo tikslu dalis „atidirbusio“ nudujinto substrato bus pašalinama iš bioreaktoriaus ir jis 

bus papildomas nauja žaliavos porcija, kuris bus naudojama kaip maisto medžiaga mikroorga-

nizmams. Taip nenutrūks metaną gaminančių bakterijų gyvybingumas ir metano išsiskyrimas 

vyks nuolat.  

Substrato mikrobiologinė sudėtis skirsis nuo neapdoroto mėšlo ir biomasės. Panaudotame 

substrate praktiškai nebūna aerobinių mikroorganizmų, o anaerobinių ir sąlyginai anaerobinių 

mikroorganizmų skaičius taip pat labai sumažėja, kadangi iki mineralinių junginių suskaidomos 

beveik visos organinės medžiagos.  

Esant maisto medžiagų trūkumui, mikroorganizmai žūsta ir jų koncentracija labai sumažėja. 

Mėšlo, o tuo pačiu biomasės, apdorojimas anaerobiniu būdu yra vienas pažangiausių būdų 

mažinantis aplinkos užterštumą cheminėmis, biologinėmis medžiagomis ir kvapais. 

Kompleksiškai įvertinus biologinius veiksnius galima teigti, kad už įmonės rekomenduojamos 

SAZ ribos jie įtakos visuomenės sveikatai neturės. 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Biodegalų (biodujų) gamyba turi įtakos kitoms ūkio šakoms – energetikai, žemės ūkiui, 

transportui. UAB „Agrokoncerno biometanas“ planuojama ūkinė veikla realizuoja Lietuvos 

nacionalinės energetikos strategijoje numatytas energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių 

programas. Sėkmingai naudojant biodujų technologijas, išryškėtų ir kitų socialinių ir ekologinių 

aspektų nauda, įskaitant sanitariją ir mažesnį importuojamo kuro kiekį. Be to, biometano 
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gamybos technologija prisideda prie siekio mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. 

Taigi, biometano gamybos ir jų panaudojimo energijai gaminti sistema veda prie mažesnės oro 

taršos bei pagerina augalinių produktų ir gyvulių mėšlo utilizavimo procesą. Gamybai 

reikalingos žaliavos yra vietinės, todėl gali būti efektyviau panaudotos ir kontroliuojamos. 

Siekiant išnaudoti biometano, kaip aplinkosauginės priemonės, potencialą ir privalumus, 

gamyboje didžiąja dalimi bus naudojamas mėšlas (srutos ir mėšlas su kraiku). Anaerobiniu būdu 

apdorotas mėšlas pagerina laukų tręšimui naudojamos natūralios organinės trąšos vertingąsias 

savybes bei mažiausiai 60 % sumažina kvapų išsiskyrimą į aplinkos orą laukų tręšimo metu. 

Įvertinus visą esamą situaciją, nagrinėjama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos įtakos kitoms 

vykdomoms ar planuojamoms vykdyti ūkinėms veikloms nedarys. 

Naujų darbo vietų kūrimas ir esamų išlaikymas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuo-

tojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie rajono savivaldybės gerovės. So-

cialiniu požiūriu UAB „Agrokoncerno biometanas“ planuojama ūkinė veikla pastebimos įtakos 

darbo rinkai nedarys. Numatomi 2 operatoriai ir 1 vadybininkas. Nuolatos (dienos metu) dirbs 1 

operatorius. Operatoriai dirbs pamainomis pasikeisdami. Vadybininkas bus atsakingas už žalia-

vas ir gamybos dokumentaciją/priežiūrą ir įrenginių planuotus aptarnavimus. 

Periodiškai, atliekant įrenginių techninę priežiūrą, gamybinio objekto teritorijoje papildomai 

dirbs 1-2 darbuotojai. Už įrenginių techninę priežiūrą bus atsakingi įrangos tiekėjai. Netiesiogiai 

bus sukuriamos papildomos darbo vietos žemės ūkio sektoriuje bei transportavimo paslaugas 

teikiančioms įmonėms.  

Psichologiniai veiksniai 

Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio 

įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psi-

chologinis diskomfortas dėl UAB „Agrokoncerno biometanas“ ūkinės veiklos nagrinėjamoje 

teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais: 

✓ biodegalų (biodujų) gamybos statiniai ir įrenginiai planuojami esamo galvijų fermų 

komplekso karvių ūkio teritorijoje, estetinis vaizdas nepablogės; 

✓ teritorija aplink planuojamą sklypą nėra patraukli gyvenamųjų namų statybai ar rekreaci-

jai, nes UAB „Agrokoncerno biometanas“ nuomojama teritorija pietų ir pietryčių krypti-

mis ribojasi su ŽŪB „Draugas“ galvijų fermos kompleksu, šiauriniu pakraščių teka 

Juodpupio upė, už kurios išsidėstęs dar vienas ŽŪB „Draugas“ galvijų fermos komplek-

sas, rytų pusėje – ŽŪB „Draugas“ grūdų džiovykla, vakarų, kryptimis nagrinėjamą 

sklypą supa dirbamos žemės laukai;  

✓ įmonės veikla neprieštarauja Radviliškio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano spren-

diniams; 

✓ planuojamos ūkinės veiklos bei autotransporto įtakojamas triukšmo lygis gyvenamoje ap-

linkoje neviršys nustatytų ribinių verčių; 

✓ aplinkos oro teršalų bei kvapo koncentracija gyvenamoje aplinkoje neviršys nustatytų ri-

binių verčių;  

✓ technologinis procesas bus uždaras, žaliavų bei tarpinių gamybos produktų patekimas į 

aplinką – dirvožemį, paviršinius ar požeminius vandens telkinius – negalimas; 
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✓ biodujų gamybos metu susidaranti gamybos liekana – nudujintas substratas – atstoja ūki-

ninkų naudojamas laukams tręšti mineralines trąšas, todėl sumažės ūkininkų bei žemės 

ūkio bendrovių išlaidos brangstančioms mineralinėms trąšoms; 

✓ gyvenamieji namai į rekomenduojamą įmonės sanitarinės apsaugos zoną nepateks. 

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Agrokoncerno biometanas“ ūkinė 

veikla Radvilonių g. 7, Alksniupių k., esamo galvijų fermų komplekso žemės sklypo dalyje, nei-

giamos psichologinės įtakos aplinkui esantiems žmonėms nedarys.  

6 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 

aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

Ties įmonės sklypo riba (rekomenduojama SAZ riba) aplinkos veiksniai (oro tarša, triukšmas) 

neviršija nustatytų ribinių verčių, todėl įgyvendinti papildomas aplinkos taršos poveikį mažinan-

čias priemones yra netikslinga. Įmonė neigiamo poveikio atsiradimo prevencijai vykdys nuolati-

nę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės sveika-

tai neprognozuojama.  

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant statistinių duomenų rodiklius. Atlie-

kant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, analizuojami paskutinių 5 metų prieinami demog-

rafiniai ir sergamumo duomenys, pateikiami Lietuvos, Radviliškio rajono ir Šiaulių apskrities 

gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

Vadovaujantis 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymu (Lietuvos Statistikos departamento 

informacija), Pakalniškių seniūnijos Alksniupių kaime buvo 592 registruoti gyventojai, o vado-

vaujantis 2021 m. gyventojų surašymo duomenimis – 506 gyventojai. Arčiausiai PŪV teritorijos 

esančiame Juodupių kaime, 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, gyveno 7 gyventojai. 

Viešai prieinamų duomenų apie gyventojų skaičių Juodupių kaime 2021 m. surašymo duomeni-

mis nėra. 

Gimstamumas. Radviliškio rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas turi mažėjimo ten-

denciją.  

Paskutiniais prieinamais Lietuvos sveikatos rodiklių sistemos duomenimis, 2019 m. Radviliškio 

r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį – 8,99/1000, t. y. 1,09 kar-

to mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 m. gimstamumo vidurkis buvo 9,8/1000 

gyv.). 
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Mirtingumas. 2021 m. Lietuvoje mirė 47,7 tūkst. žmonių. Paskutiniais prieinamais Lietuvos 

sveikatos rodiklių sistemos duomenimis, 2019 m. Radviliškio rajone gyventojų mirtingumo ro-

diklis buvo 15,88/1000 gyventojų, t. y. 1,2 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 

mirtingumo vidurkis buvo 13,7/1000 gyv.). 
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Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių 

ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Radviliškio rajono gyventojų mir-

ties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai. 2021 m. tre-

čioje vietoje pagal mirties priežastis atsidūrė COVID-19. 
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Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2021 m. Radviliškio rajone šis rodiklis sudarė 

961,3/100000 gyv. ir buvo 1,2 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (820,3/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2021 m. Radviliškio rajone šis rodiklis sudarė 308/100000 

gyventojų, t. y. 1,1 karto daugiau negu Lietuvoje (275,9/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo COVID-19. 2021 m. Radviliškio rajone šis rodiklis sudarė 273,4/100000 gy-

ventojų, t. y. 1,1 karto daugiau negu Lietuvoje (249,9/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų. 2021 m. Radviliškio rajone šis rodiklis sudarė 

112,3/100000 gyventojų, t. y. 1,4 karto daugiau negu Lietuvoje (77,7/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2021 m. Radviliškio rajone šis rodiklis sudarė 

43,2/100000 gyv. ir buvo 1,1 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (37,9/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2021 m. Radviliškio rajone šis rodiklis sudarė 83,5/100000 gy-

ventojų, t. y. 3,3 karto daugiau negu Lietuvoje (25,1/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2021 m. Radviliškio rajone šis rodiklis sudarė 109,4/100000 

gyv. ir buvo 1,3 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (86,3/100000 gyv.). Iš jų pasikėsinimai (nu-

žudymai) Radviliškio r. buvo 2,9/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 1,8/100000, tyčiniai susiža-

lojimai (savižudybės) 31,7/100000 gyv. (Lietuvoje – 20,1/100000), transporto įvykiai 

8,6/100000 gyv. (Lietuvoje – 6,6/100000). 

UAB „Agrokoncerno biometanas“, planuojanti veiklą Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniš-

kių sen., Radviliškio r., neigiamos įtakos vietovės demografijai ir sergamumui neturės.  

Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų 

ir kvapo koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dy-

džių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprog-

nozuojamas. 

Natūralus gyventojų prieaugis. Radviliškio rajone natūralus gyventojų prieaugis pastaruosius 

20 metų yra neigiamas. Kaip ir daugumoje Lietuvos regionų, dėl senėjančios visuomenės, didė-

jančio mirtingumo bei gyventojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2019 m. Radviliškio r. 

šis rodiklis sudarė – 6,89/1000 gyv. ir buvo neigiamas, beveik dvigubai blogesnis už Lietuvos 

vidurkį (-3,9/1000 gyv.). 
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7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami Radviliškio r. gyventojų, Šiaulių apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodik-

liai. Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, 

todėl ši analizė atliekama remiantis oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos infor-

macijos centro duomenimis2.  

27 lentelė. Gyventojų sergamumas 2019 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m. 

Lietuva Radviliškio r. Šiaulių apskritis 

100000 gyv. 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5606 4208 4585 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1355 1307 1484 

Endokrininės sistemos ligos 7063 6865 7022 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3823 4636 4312 

Nervų sistemos ligos 6389 8093 6364 

Akių ligos 8435 6344 8112 

Ausų ligos 5534 6017 6201 

Kraujotakos sistemos ligos 8732 9591 9462 

Kvėpavimo sistemos ligos 26582 23238 25446 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 9356 10323 11527 

Odos ir poodžio ligos 7659 6281 7172 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 14541 14270 16128 

Urogenitalinės sistemos ligos 9513 8451 9108 

Įgimtos formavimosi ydos 1041 561 974 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 17397 16014 17215 

Apibendrinant Radviliškio r. ir Šiaulių apskrities gyventojų sergamumą 2019 metais galima teig-

ti, kad Radviliškio r. gyventojų sergamumas pagal daugelį ligų, išskyrus psichikos ir elgesio sut-

 
2 Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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rikimus, nervų sistemos, ausų, kraujotakos sistemos, virškinimo sistemos (be dantų ligų) ligas, 

yra didesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau UAB „Agrokoncerno biometanas“ įtakos Radviliškio r. 

gyventojų sergamumui neturės.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos 

oro tarša ir triukšmas. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos gru-

pes:  

✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos.  

✓ vartotojai – tai grupė fizinių ar juridinių asmenų, kurie naudos įmonės gaminamą 

produkciją, t. y. biodujas, iš jų pagamintą šiluminę ir elektros energiją; 

✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fiziki-

nių, cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis. 

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės svei-

katai:  

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Agrokoncerno biometanas“ 

įmonės teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi 

fizikinė ir cheminė tarša, kvapai neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampan-

čios su įmonės nuomojamo sklypo  ribomis. Planuojamo objekto eksploatacija nekels pavojaus 

žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės. 

Poveikis dirbantiesiems. UAB „Agrokoncerno biometanas“ darbuotojams poveikis neprogno-

zuojamas. Naujos darbo vietos bus įrengtos vadovaujantis darboviečių įrengimo bendraisiais 

nuostatais bei kitais Lietuvos teisės aktais, taigi, poveikio darbuotojų sveikatai neprognozuoja-

ma.  

Poveikis vartotojams. Gaminamos biodujos ir biometanas tiesioginio poveikio juos naudojan-

tiems asmenims nedarys.  

7.4 Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.) 

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos 

palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmo-

nės nuomojamo sklypo dalies ribomis (1,0613 ha), už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribų 

neišeina. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (kvapus, cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kito-

kius) galima teigti, kad UAB „Agrokoncerno biometanas“ įtaka visuomenės sveikatai nereikš-

minga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių 

veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 5.2 ir 

5.3 skyriuose.  
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8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Objekto sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-

06-19, Nr. 9862, su vėlesniais pakeitimais) 2 priedo 49.2 p., biodujų gamybos objektams taiko-

mas 200 m normatyvinis SAZ dydis.  

SAZ dydis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių  poveikį pagal veiklos apimtį, technologi-

ją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuome-

nės sveikatai vertinimą. 

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Agrokoncerno biometanas“ sanitarinės apsaugos zonos 

(SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fiziki-

niai, kvapai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.  

UAB „Agrokoncerno biometanas“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo 

stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo są-

lygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 1,0613 ha ir apima žemės sklypo kad. Nr. 

7103/0005:94 Alksniupių k.v. dalį, kurioje veiklą vykdys UAB „Agrokoncerno biometanas“. 

Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede.  

Sanitarinės apsaugos zona nustatyta įvertinus taršos šaltinių fizikinės, cheminės taršos ir kvapo 

vertes aplinkoje. Šių teršalų sklaidos skaičiavimų vertės, jų izolinijos, taršos šaltiniai pateikti 

PVSV ataskaitos 3 priede.  

Žemės sklypo dalies, kurią UAB „Agrokoncerno biometanas“ valdo nuomos sutarties pagrindu, 

savininko rašytinis sutikimas dėl SAZ nustatymo sklypo dalyje, kaip to reikalaujama LR specia-

liųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, pateiktas 4 priede. 

8.3 Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas 

pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos 

fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis 

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas planuojamai ūkinei veiklai įvertinus planuojamų 

oro taršos šaltinių išdėstymą, techninius duomenis bei emisijos faktorius. Šios informacijos pag-

rindu atlikti prognostiniai skaičiavimai ir aplinkos veiksnių sklaidos modeliavimas taikant ma-

tematinius modelius.  
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9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kie-

kiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. 

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, 

Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SOD-

ROS, SVEIDROS ataskaitų. 

Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD 

View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – 

tai naujos kartos oro taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos 

agentūros reikalavimais. Šis modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plo-

tiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinė-

jamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius 

parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą, modelis taip pat 

leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. AERMOD View algorit-

mai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, 

taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vie-

tovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meterologijos stočių matavimo realiame laike 

duomenys. 

AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, 

skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reg-

lamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentra-

cijos vertėmis. 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „E-

MEP/EEA emission inventory guidebook-2016“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodi-

ka. Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 

„Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmo-

kestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; su vėlesniais pakeitimais). 

Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto prie-

monės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į stovėjimo aikšteles, bei vidutinį nuvažiuotą atstumą per 

laiko vienetą, naudojamo kuro rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Metinė SO2 emisija 

skaičiuojama, įvertinant vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą ir sunaudotą kuro kiekį, 

bei sieros kiekį, esantį kure. 

Aplinkos oro teršalų taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 10-oje lentelėje. Duome-

nys paimti iš „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.17, 3.18, 3.21 ir 3.22 lentelių.  

Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa 

CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - 
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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 nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos 

privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos 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 da-

lis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami 

žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis - 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo meto-

dikos, 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, susijusios su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu, yra nykstamai 

mažos ir turint tikslius įvesties duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi. 

Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai 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 pati-

kimumas 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 neapib-

rėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View programa, nevir-

šija leistinų neapibrėžčių. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus 

foną, nei UAB „Agrokoncerno biometanas“ teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių 

sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių. 

2. Suskaičiuota kvapo koncentracija neviršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės ir 5,0 OUE/m3 ribi-

nės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. ir gyvenamosios aplinkos kokybei po-

veikio nedarys.  

3. Triukšmo lygis ties įmonės sklypo riba neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros pe-

riodais.  

4. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona, sutampanti su įmonės nuomojamo sklypo 

dalies ribomis, kurios plotas yra 1,0613 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai 

bei jų aplinka nepatenka. 
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11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 1,0613 ha ir apima žemės sklypo kad. Nr. 

7103/0005:94 Alksniupių k.v. dalį, kurioje veiklą vykdys UAB „Agrokoncerno biometanas“. 

Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas ataskaitos 2 priede.  

Taršos šaltiniai, nuo kurių siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną:  

Oro ir kvapo taršos šaltiniai: 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – kaminas iš 300 kW dujinio katilo, skirto bioreaktorių 

šildymui; 

✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002 – avarinis fakelas; 

✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – žaliavos pakrovimo įrenginys. 

Triukšmo taršos šaltiniai:  

✓ operatorinės pastatas-konteineris; 

✓ biodujų valymo mazgų pastatai-konteineriai; 

✓ modulinė separatorinė; 

✓ katilinė; 

✓ frontalinio krautuvo darbo zona tarp buferinių talpų; 

✓ 2-jų vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė; 

✓ 1-os vietos sunkiojo autotransporto stovėjimo aikštelė; 

✓ 2 lengvosios autotransporto priemonės per parą; 

✓ 5 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, atvežančios žaliavas; 

✓ 5 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, išvežančios atidirbusį substratą.  

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

stebėsenos, emisijų kontrolės 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. patvirtintu įsakymu Nr. D1-546 „Dėl 

ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009-09-22, Nr. 113-4831, su 

vėlesniais pakeitimais), 10.5. p., UAB „Agrokoncerno biometanas“ biodujų gamybos objektas, 

kaip eksploatuojantis kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomas LAND 43-2013 arba VKDĮ 

normos, turės vykdyti išmetamų teršalų monitoringą. Vadovaujantis tuo pačiu teisės aktu, PŪV 

biodujų gamyba neatitinka ūkio subjekto, kuriam būtų privalomas vykdyti kitokios rūšies 

aplinkos monitoringas, kriterijų.  

PŪV atitiks minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas 

kietąsias medžiagas, patvirtintus LR aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 682 

„Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias 

medžiagas patvirtinimo“: 
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✓ vadovaujantis minėtų reikalavimų 3 p., visos planuojamos naudoti kietos žaliavos bei 

susidarysiantys šalutiniai produktai pagal dispersiškumo klases nesuklasifikuotos, todėl 

laikomos mažo dispersiškumo medžiagomis; 

✓ ūkinė veikla planuojama kaimiškoje vietovėje, sklype, kurio ribos nutolusios didesniu 

kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, negyvenamojo (viešbučių, administracinės, 

prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar 

kitos (sodų) paskirties) pastato ar inžinerinio statinio; 

✓ kietos žaliavos (kietas mėšlas su kraiku iš ŽŪB „Žvirbloniai“) bus atvežamos dengtomis 

transporto priemonėmis ir iškraunamos tiesiai į dengtą buferinę talpą. Jeigu autotranspor-

to atvykimo momentu nebus galimybės iškrauti mėšlą iš karto į talpą, jis bus iškraunamas 

ŽŪB „Draugas“ mėšlidėje. Visi technologiniai procesai vyks sandariose talpose, žaliavi-

nių srautų/produktų judėjimas pagrinde vyks vamzdynais; 

✓ vienintelės kietosios žaliavos, kurios gali būti sandėliuojamos atvirai, yra grūdų atsijos. 

Remiantis atliktais laboratoriniais tyrimais, tokių atsijų drėgnumas yra didesnis kaip 50 

%, todėl nei saugant, nei kraunant dulkėjimas nunumatomas. 

Biologiškai apdorojant biomasę uždaruose fermentatoriuose, susidarę šiltnamio efektą 

sukeliančios dujos – metanas – nepateks į atmosferą, o bus išvalomos ir tiekiamos į gamtinių 

dujų tinklą. Tradiciniu būdu išlaistant neapdorotą mėšlą laukuose anaerobinis procesas vyksta 

natūraliomis sąlygomis, o išsiskyręs metanas patenka į atmosferą, tuo didindamas šiltnamio 

efektą. Metanas šiltnamio efektą didina 25 kartus intensyviau už anglies dvideginį. 
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14 Priedai 

1 priedas – Juridinio asmens licencija visuomenės sveikatos priežiūros veiklai; 

2 priedas – Grafinė medžiaga; 

3 priedas – Aplinkos taršos modeliavimo duomenys (ūkinės veiklos ir autotransporto triukšmo 

skaičiavimai, aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimai); 

4 priedas – Kiti dokumentai; 

5 priedas – Visuomenės informavimas ir dalyvavimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procese. (informacija pateikiama po viešinimo procedūrų). 
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