UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Smolensko g. 3, LT - 03202 Vilnius
Tel.: 8 5 2644304, faks.: 8 5 2153784
Į. k.: 300085690, PVM k.: LT100002760910
www.dge.lt, el. p.: info@dge.lt

UAB „VAŠKAI BIOMETHANE“
BIODUJŲ GAMYBOS KOMPLEKSAS
DAIČIŪNŲ K. 5, VAŠKŲ SEN., PASVALIO R. SAV.
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITОS
SANTRAUKA
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

Živilė Kaminskienė

Projektų vadovas
visuomenės sveikatos specialistas

Aleksandras Kirpičiovas

Aplinkosaugos inžinierė

Ieva Sveikauskaitė

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ licencija Nr. VSL-492
Versija Nr. 1
Vilnius, 2022

2
UAB „VAŠKAI BIOMETHANE“ Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

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

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 klasifikatorius
TAR – teisės aktų registras

Įvadas
UAB „Vaškai Biomethane“ sklypo dalyje (3,9393 ha), kurio bendras plotas 18,2692 ha, kad. Nr.
6780/0002:354 Vaškų k.v., adresu Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav., vykdys biodujų
gamybos veiklą.
UAB „Vaškai Biomethane“ planuojama ūkinė veikla įrašyta į Lietuvos Respublikos planuojamos
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 2022-04-12 priimta atrankos išvada Nr. (30.3)-A4E-4276 –
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 201906-19, Nr. 9862) 2 priedo 49.2 p., biodujų gamybos objektams taikomas 200 m normatyvinis SAZ
dydis.
Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Vaškai Biomethane“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį,
atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, kvapai,
cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.
UAB „Vaškai Biomethane“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.
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1

Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

UAB „Vaškai Biomethane“, įmonės kodas 305910723,
Buveinės adresas: Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.
Ūkinės veiklos vykdymo vietos adresas: Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.
Direktorius Andrius Kiselys, Tel. +370 682 13 833, el. paštas info@reneron.com

2

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juridinio asmens licencija Nr. VSL-492.
Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 2644304, info@dge.lt.
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 „Vaškai Biomethane“ biodujų gamyba, Daičiūnų
k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija) ūkinė veikla priskiriama: 35.21 Dujų gamyba; 35.23 Dujų pardavimas dujotiekiais.

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 vyks iš gyvūnų mėšlo bei augalinės kilmės bioskaidžių produktų
(biomasės) anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose, biodujų valymas iki gamtinių dujų lygio –
uždaro ciklo biodujų gryninimo įrenginyje, o tiekimas į dujotiekį – įrengiamoje apskaitos ir suspaudimo stotyje. Pagamintos ir išvalytos biodujos (biometanas) bus tiekiamos į AB „Amber
Grid“ dujotiekį.
Gamybos pajėgumas
Per metus planuojama pagaminti ir patiekti į dujų tinklus apie 7,31 mln. Nm3 biometano.
Naudojamos žaliavos
Gamyba vyks iš gyvūnų mėšlo bei augalinės kilmės bioskaidžių produktų (biomasės).
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Biodujų gamyboje planuojamų naudoti kitų žaliavų ir pagalbinių medžiagų poreikio rodikliai
pateikti lentelėje:
lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas
Žaliavos arba medžiagos pavadinimas
Gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas, iš jų:
Skystas (transportuojamas vamzdynu iš ŽŪB „Vaškai“)
Skystas (transportuojamas autocisternomis iš kitų ūkių)
Tirštas ( transportuojamas autotransportu iš ŽŪB „Vaškai“ ir kitų ūkių)
Augalinės kilmės bioskaidžios medžiagos (kukurūzų silosas, šiaudai, šienainis, grūdainis, cukrinių runkelių biomasė ir šaknelės ir kita augalinė biomasė)
Aktyvuota anglis
Geležies chloridas

Planuojamas naudojimas,
t/metus
Iki 280 000
Iki 100 000
Iki 100 000
Iki 80 000
Iki 20 000
Iki 80
iki 120

Anaerobinio (bedeguonio) proceso metu fermentatoriuose skaidant biodegraduojančias žaliavas
(mėšlą ir augalinės kilmės bioskaidžias medžiagas) susidarys biodujos, kurios bus kaupiamos
pačiuose fermentatoriuose virš substrato, fiksuoto kupolo biodujų talpykloje (kaupykloje).
Biodujos iš fermentatorių, požeminiais vamzdynais bus tiekiamos į biodujų valymo įrenginius ir
toliau jau pagamintas biometanas - į AB „Amber Grid“ dujotiekį.
Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Gamtiniai ištekliai. Numatomas vandens poreikis buities reikmėms – iki 40 m3/m. Vandens
tiekimas numatytas iš planuojamo iki 50 m3/val. našumo vandens gręžinio.
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 kombinuotos biokuro/biodujų katilinės (pagrindinis kuras – biokuras, rezervinis – biodujos), elektros energija bus perkama iš elektros tinklų. PŪV elektros energijos ir šilumos energijos išteklių poreikį sudarys:
✓ Elektros energija – 4 800 MWh/metus;
✓ Šilumos energija – 8 700 MWh/metus.

3.3

Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų
statinių ir įrenginių išdėstymo planas

Planuojama ūkinė veikla
Šiuo metu PŪV nuomojamo sklypo dalyje kur bus statoma biodujų jėgainė jokia veikla nevykdoma. Ūkinės veiklos organizatorius UAB „Vaškai Biomethane“ planuoja naują veiklą – biodujų
gamybą iš gyvūnų mėšlo bei augalinės kilmės bioskaidžių produktų (biomasės). Pagrindinė dalis
biodujų bus panaudojama biometano gamybai, kuris bus atiduodamas į šalia esančius dujų skirstymo tinklus. Likusi dalis pagamintų biodujų bus sunaudojama savo reikmėms – fermentatorių
šilumos režimo palaikymui ir buitinių patalpų šildymui, kai dėl gedimo ar profilaktikos darbų
neveiks pagrindinis kombinuoto tipo biokuro/biodujų katilas.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Biodujų gamyba bus vykdoma keturiuose fermentatoriuose po 8 400 m3 darbinio tūrio. Pagamintos biodujos aktyvuotos anglies biofiltrais bus išvalomos nuo sieros vandenilio, biodujų paruošimo mazge biodujos ataušinamos, o surinktas kondensatas bus pašalinamas perpumpuojant uždarais vamzdynais atgal į fermentatorius. Biometano gamybos įrenginyje paruoštos biodujos bus
praspaudžiamos per filtrus, taip atskiriant metaną nuo anglies dvideginio. Atskirtos metano dujos
(biometanas) bus suslegiamos ir tiekiamos į AB „Amber Grid“ dujotiekio tinklus. Per metus planuojama pagaminti apie 7,31 mln. Nm3 biometano.
Pagrindinę žaliavą biodujų gamyboje sudarys šalia PŪV sklypo veikiančiame ŽŪB „Vaškai“
pienininkystės ūkyje bei kituose šalia esančiuose ūkiuose susidarantis gyvulių mėšlas su kraiko ir
pašaro likučiais bei augalinės kilmės bioskaidžios medžiagos. Tokia gamyba, priklausomai nuo
žaliavų kompozicijos, sunaudos iki 300 tūkst. t įvairios žaliavos per metus.
Pagamintas biometanas bus tiekiamos į magistralinį dujotiekį, dalis biodujų, esant poreikiui, bus
sunaudota gamybos poreikiams.
Projektinis biodujų kiekis 12 900 000 Nm3/m. (iki 1 500 Nm3/val.). Vidutinė metano koncentracija biodujose – iki 55 – 65 %. Skaičiuotinas gryno metano kiekis CH4 – 7 310 000 Nm3/m.
Įmonėje planuojami technologiniai procesai:
✓ žaliavų transportavimas, saugojimas ir dozavimas į fermentatorius;
✓ biodujų gamyba fermentatoriuose;
✓ biodujų valymas ir biometano tiekimas į magistralinį dujotiekį;
✓ nudujinto substrato (šalutinio gamybos produkto) susidarymas, separavimas;
✓ separuoto substrato skystos frakcijos laikymas buferinėje talpoje ir tolimesnis jos panaudojimas. Kietos frakcijos saugojimas sandėlyje ir tolimesnis jos panaudojimas;
✓ šilumos gamyba 950 kW kombinuoto tipo biokuro/biodujų katilinėje.
Numatomas nepertraukiamas darbo režimas – 365 d./ m. Eksploatacijos eigoje numatomi fermentatorių profilaktiniai darbai: valymas (1 kartą per 5 metus, trunkantys iki 3 savaičių), kuomet
mėšlas nebus priimamas; profilaktiniai fermentatorių patikrinimo darbai (viso 6-8 paros per metus).
Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Šiuo metu sklypas yra neužstatytas. Planuojamą ūkinės veiklos objektą sudarys pastatai ir įrenginiai pavaizduoti Planuojamų statinių išdėstymo plane:

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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pav. Planuojamų statinių išdėstymas teritorijoje

Pagamintos ir išvalytos iki reikiamų parametrų biodujos (biometanas) bus tiekiamos į
magistralinį dujotiekį, praeinantį apie 5,6 km į rytus nuo PŪV vietos. Tam tikslui bus nutiesta
nauja apie 6,7 km ilgio dujų trasa nuo biodujų paruošimo ir biometano gamybos mazgo iki
magistralinio dujotiekio. Dujotiekis bus tiesiamas kelio apsaugos zonoje ir numatoma, jog
privačių sklypų nekirs.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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pav. Preliminari dujotiekio trasa iki magistralinių tinklų

3.4

Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo
(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė
veikla)

Planuojama biodujų gamyba bus pradėta gavus visus reikalingus leidimus. PŪV eksploatacijos
pradžia – 2023 m. IV ketvirtis. Ūkio veiklos stabdymas ar nutraukimas neplanuojamas,
eksploatacijos laikas – ne trumpesnis, kaip 25 m.

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, siekiant įvertinti UAB „Vaškai Biomethane“ galimą fizikinį ir cheminį, kvapų poveikį artimiausiai
gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus. Nagrinėjamam objektui buvo
atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros – atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo,
gauta atsakingos institucijos išvada kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo vietos nenagrinėjamos, nes pasirinkta vieta labiausiai atitiko poreikį: didžioji dalis naudojos žaliavos biodujų gamyboje bus tiekiama iš toje pačioje teritorijoje esančios karvių fermų infrastruktūros: skystas mėšlas uždarais vamzdynais perpumpuojant siurblių pagalba, tokiu pat būdų bus grąžinamas perdirbtas ir atseperuotas skystas substratas,
tirštas mėšlas ir atseparuotas sausas substratas – krautuvais ir/arba autotransportu (savivarčiais
ir/arba traktoriais su priekabomis). Sklypas yra tinkamas įmonės planuojamai ūkinei veiklai dėl
esamos teritorijos infrastruktūros, žemės paskirties, taip pat dėl palankios geografinės padėties.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

4.1

Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis

Planuojama ūkinė veikla numatyta žemės ūkio paskirties sklype, kadastrinis Nr. 6780/0002:354,
esančiame Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav. UAB „Vaškai Biomethane“ PŪV teritorija
yra palankioje geografiniu ir infrastruktūros požiūriu vietoje. Sklypas nuosavybės teise priklauso
fiziniams asmenims ir Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovei „Vaškai“. Dėl 4,3638 ha sklypo
dalies, į kurią įeina ir biodujų jėgainei skirta 3,9393 ha dalis, 2021-10-12 d. tarp UAB „Vaškai
Biomethane“ ir vieno iš sklypo savininkų sudaryta ilgalaikės nuomos sutartis. Sklypas nuosavybės teise priklauso privatiems asmenims ir Pasvalio r. ŽŪB „Vaškai“ kuri vykdo gyvulininkystės
veiklą ir kurios sklype yra įregistruoti fermų paskirties pastatai.
Informacija apie PŪV sklypą:
✓
✓
✓
✓

kad. Nr. 6780/0002:354 Vaškų k.v. (unikalus Nr. 4400-5839-7767):
bendras sklypo plotas – 18,2692 ha,
planuojamai ūkinei veiklai skirtas sklypo plotas – 3,9393 ha,
naudojimo paskirtis – žemės ūkio.

Planuojamas užstatymo plotas – 8 000 m2, žalieji plotai jėgainės teritorijos ribose sudarys apie
3 000 m2, visame nuomojamame 3,9393 ha sklype –apie 20 000 m2.

UAB „Vaškai Biomethane“

Sutartinis žymėjimas
Nagrinėjama biodujų jėgainės teritorija
Gyvenamieji namai

pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta ir gretimybės (inf. šaltinis – www.regia.lt)
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Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija yra Vaškų miestelis.
Vaškai – miestelis Pasvalio rajono savivaldybėje, prie kelio 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Yra Šv. Juozapo bažnyčia (pastatyta 1881 m.), Vaškų vidurinė
mokykla, biblioteka, ambulatorija, paštas (LT-39043), gaisrinė. 2011 m. surašymo duomenimis
Vaškuose gyveno 568 gyventojai, o visoje Vaškų seniūnijoje (68 gyvenvietės) 2020-01-01 duomenimis, buvo registruotas 2321 gyventojas.
Apylinkėse vyrauja kaimiškasis agrarinis kraštovaizdis su istoriškai susiformavusias kaimais bei
tradiciniais šiam kraštui ūkininkų vienkiemiais ir kaimais. Iš visų pusių PŪV teritorija ribojasi su
žemės ūkio paskirties sklypais.
Pradėjus vykdyti PŪV, bus atvesta elektros linija, įrengtas naujas vandens gręžinys, naujai paklotas dujotiekio tinklas, nutiestas uždaras vamzdynas skysto mėšlo tiekimui bei atseparuoto skysto substrato grąžinimui į ŽŪB „Vaškai“ infrastruktūrą.
Rekreacinės paskirties teritorijų PŪV apylinkėse nėra.Artimiausi visuomeninės paskirties objektai:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vaškų vidurinės mokyklos sporto salė (objektas nutolęs apie 2,16 km);
Vaškų miestelio stadionas (objektas nutolęs apie 2,2 km);
Vaškų miestelio parkas (objektas nutolęs apie 2,52 km);
Vaškų miestelio tinklinio aikštelė (objektas nutolęs apie 2,56 km);
Nairių sporto aikštelė (objektas nutolęs apie 3,8 km);
Nairių tinklinio aikštelė (objektas nutolęs apie 4,0 km).

Apie 5,6 km į rytų pusę nuo PŪV, praeina magistralinis Amber Grid dujotiekis. Iš pietų į šiaurės
pusę, maždaug už 50 m nuo PŪV sklypo rytinės ribos driekiasi esama 110 kV elektros perdavimo oro linija. PŪV teritorija nepatenka į elektros perdavimo linijų apsaugos zoną.
Arčiausiai PŪV teritorijos tankiai apgyvendintas miestelis - Vaškai, Pasvalio rajono savivaldybėje, 2011 m. surašymo duomenimis Vaškų miestelyje gyveno 568 gyventojai.
Su gyvenamosiomis teritorijomis įmonės sklypas nesiriboja. Atstumai nuo planuojamos biodujų
jėgainės sklypo iki artimiausių gyvenamųjų namų:
✓ Nuo PŪV teritorijos ribos iki artimiausio gyvenamojo objekto, adresu Pasvalio r. sav.,
Vaškų sen., Daičiūnų k. 3, sklypo ribos yra apie 130 m;
✓ Nuo PŪV teritorijos ribos iki artimiausio gyvenamojo objekto, adresu Pasvalio r. sav.,
Vaškų sen., Daičiūnų k. 4, sklypo ribos yra apie 190 m;
✓ Nuo PŪV teritorijos ribos iki artimo gyvenamojo objekto, adresu Pasvalio r. sav., Vaškų
sen., Nokonių k. 2 sklypo ribos yra apie 700 m;
✓ Nuo PŪV teritorijos ribos iki artimo gyvenamojo objekto, adresu Pasvalio r. sav., Vaškų
sen., Nokonių k. 1, sklypo ribos yra apie 750 m;
✓ Nuo PŪV teritorijos ribos iki artimo gyvenamojo objekto, adresu Pasvalio r. sav., Vaškų
sen., Nokonių k. 2A sklypo ribos yra apie 770 m.
Kiti objektai:
✓ Nuo PŪV teritorijos ribos iki artimo negyvenamojo objekto (fermos), adresu Pasvalio r.
sav., Vaškų sen., Nokonių k. 5, sklypo ribos yra apie 600 m.
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Pietų pusėje nuo PŪV teritorijos prasideda Vaškų miestelis, iki artimiausio miestelio gyvenamojo objekto, adresu Pasvalio r. sav., Vaškai, A. Juozapavičiaus g. 33, sklypo ribos nuo PŪV teritorijos yra apie 1000 m.
Rekreacinių bei kurortinių vietovių PŪV apylinkėse nėra Artimiausi visuomeninės paskirties
objektai:
✓ Vaškų ambulatorija, esanti adresu Pasvalio g. 1/2, Vaškai, nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 1,9 km pietryčių kryptimi;
Viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio,
sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties pastatų 1 km spinduliu aplink įmonės teritoriją nėra.

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

4.2

UAB „Vaškai Biomethane“ veikla planuojama 18,2692 ha ploto žemės sklypo 3,9393 ha dalyje
(kad. Nr. 6780/0002:354 Vaškų k.v.) adresu Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Daičiūnų k. 5.
Informacija apie PŪV sklypą:
✓
✓
✓
✓

kad. Nr. 6780/0002:354 Vaškų k.v. (unikalus Nr. 4400-5839-7767):
bendras sklypo plotas – 18,2692 ha,
planuojamai ūkinei veiklai skirtas sklypo plotas – 3,9393 ha,
naudojimo paskirtis – žemės ūkio.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Nagrinėjamam 18,2692 ha ploto žemės sklypui (unikalus sklypo Nr. 4400-5839-7767) ūkinės
veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166, 2021 m. kovo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 30SK-351-(14.30.110.), 2018 m. gegužės 15 d.
reikalavimais:
✓ IV skyrius, pirmasis skirsnis. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie
jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos (182692.00
kv. m);
✓ VI skyrius, septintas skirsnis. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (12885.00 kv.
m);
✓ VI skyrius, antrasis skirsnis. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos
(182692.00 kv. m);
✓ VI skyrius, aštuntasis skirsnis. Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
(202.00 kv. m).
✓ VI skyrius, keturioliktasis skirsnis. Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės
sklypuose (57020.00 kv. m);
✓ III skyrius, antrasis skirsnis. Kelių apsaugos zonos (1424.00 kv. m);
✓ III skyrius, dešimtasis skirsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros apsaugos zonos (1624.00 kv. m);
✓ III skyrius, ketvirtasis skirsnis. Elektros tinklų apsaugos zonos (1324.00 kv. m).
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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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 neišvystytoje teritorijoje. PŪV teritorijoje bus projektuojami vietiniai vandentiekio-nuotekų tinklai, planuojamas vandens gręžinys.
Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas
Numatomas vandens poreikis buities reikmėms – iki 40 m3/m. Technologiniame procese maksimalus vandens suvartojimas gali siekti iki 20 000 m3/m ir priklausys nuo žaliavos drėgnumo.
Vandens tiekimas numatytas iš planuojamo iki 50 m3/val. našumo vandens gręžinio.
Buitinės nuotekos PŪV metu per metus gali susidaryti iki 40 m3 (iki 0,11 m3/parą) buitinių
nuotekų. Jos bus surenkamos į 6 m3 požeminę talpą ir periodiškai išvežamos į artimiausius
nuotekų valymo įrenginius, esančius už PŪV teritorijos ribų.
Gaminant biodujas, gamybinės nuotekos nesusidarys.
Paviršinės nuotekos susidarys nuo pastatų stogų, fermentatorių ir kitų statinių teritorijoje.
Paviršinės nuotekos nuo stogų: 4080 m3 / metus.
Šilumos energijos gamyba
Biodujų gamybai bei gamybinių ir buitinių patalpų apšildymui reikalinga šiluma bus gaunama iš
nuosavos kombinuotos biokuro/biodujų katilinės (pagrindinis kuras – biokuras, rezervinis – biodujos). Šilumos energijos poreikis – 8 700 MWh/metus.
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas
Naujų įrenginių įrengimo metu statybinių atliekų kiekis bus minimalus. Biodujų gamybos įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo metu, periodiškai keičiant aktyvintą anglį, susidarys
apie 80 t/m panaudotų aktyvuotos anglies atliekų (absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai. Taip pat susidarys nedideli kiekiai mišrių komunalinių atliekų (20 03 01)
– apie 2,5 t/metus. Biodujų gamybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų
tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Biodujų gamyboje susidaręs substratas bus separuojamas. Kietoji frakcija ir skystas substratas, kaip organinė trąšą, bus perduodami įmonėms ar
ūkininkams, turintiems laukų tręšimo planus, naudoti žemės ūkio kultūrų tręšimui.
Susisiekimo, privažiavimo keliai
UAB „Vaškai Biomethane“ teritorija pasiekiama nuo rajoninio kelio Nr. 3104 VaškaiPuodžiūnai per ŽŪB „Vaškai“ gyvulininkystės fermos teritoriją. Transporto priemonių įvažiavimas į sklypą įrengtas šiaurinėje sklypo pusėje. Įvažiavimo /išvažiavimo galimybių į/iš įmonės
teritoriją schema pateikta pav.:
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UAB „Vaškai Biomethane“

Sutartinis žymėjimas:
Transporto judėjimo kryptis
į įmonės teritoriją ir iš jos

pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (www.regia.lt)
4.4

Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas

UAB „Vaškai Biomethane“ biodujų gamybos įmonė planuojama Daičiūnų kaime šalia ŽŪB
„Vaškai“ gyvulininkystės (karvių) komplekso. Kadangi UAB „Vaškai Biomethane“ kaip žaliavą
biodujų gamybai naudos gyvulininkystės komplekse gyvulių mėšlą su kraiko ir pašaro likučiais
bei augalinės kilmės bioskaidžias medžiagas, šių įmonių kaimynystė yra ypač palanki. Pietų, rytų
bei vakarų kryptimis aplink biodujų jėgainę driekiasi dirbamos žemės laukai, todėl po derliaus
nuėmimo bioskaidžios augalinės atliekos taip pat galės būti naudojamos biodujų gamybai.
Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes vykdoma ūkinė
veikla tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties, gyvenamosiomis teritorijomis
nesiriboja. Visuotinio gyventojų surašymo duomenimis (2011 m.), Daičiūnų kaime registruotų
gyventojų nebuvo, taip pat gyventojų Daučiūnų k. neregistruota ir gyventojų registro duomenų
bazėje (2020-01-01 duomenys1). Greta veikiantis gyvulininkystės kompleksas UAB „Vaškai
Biomethane“ įtakos nedaro, taip pat ir UAB „Vaškai Biomethane“ už savo įmonės sklypo ribų
jokios įtakos aplink esančioms teritorijoms, tame tarpe ir gyvenamajai aplinkai nedarys.
Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008-03-26 sprendimu Nr. T1-47, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, PŪV sklypas patenka į I-Už „intensyvi ūkio veikla perspektyvių gyvenamųjų

1

https://www.pasvalys.lt/vasku-seniunija/1469
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vietovių įtakos zonose“. Ištrauka iš Pasvalio rajono teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo
ir apsaugos reglamentų brėžinio pateikiama pav.:

pav. Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos plano „Žemės naudojimo ir apsaugos
reglamentų brėžinys“ (http://www.pasvalys.lt )
Planuojama ūkinė veikla – biodujų gamyba Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame
plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja. UAB „Vaškai Biomethane“ veikla bus vykdoma
atsižvelgiant į visus aplinkosaugos ir saugos reikalavimus, jos veikla bus organizuota taip, kad
jokia tarša nepatektų už objekto sklypo ribų. Nagrinėjamas sklypas ir jame planuojama ūkinė
veikla ekologiniu požiūriu nedarys reikšmingos įtakos gretimybėse esantiems sklypams. Viešbučių, administracinės, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto, religinės paskirties
pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų artimoje aplinkoje 1 km atstumu nuo sklypo ribų nėra.

Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką
visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio
kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas

5

Atliekant UAB „Vaškai Biomethane“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą
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 susijusių taršos šaltinių (technologinė įranga, krovininis ir lengvasis autotransportas).
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 šaltiniai (toliau – o.t.š.):
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – planuojamas kombinuoto tipo biokuro/biodujų katilinės
kaminas;
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002– avarinis fakelas.
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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).
Žemiau pateikiamos greta esančios įmonės (2 km spindulių), kurių oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenys naudoti, atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimą:
✓ ŽŪB „Vaškai“ Vaškai, Pasvalio r.;
✓ Pasvalio raj. sav. adm. Vaškų sen., Vaškų ambulatorijos kieto kuro katilinė, Pasvalio g.4,
Vaškų mstl., Pasvalio r.
Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių
sveikatos apsaugai, pateiktos lentelėje:
lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai

Teršalo pavadinimas

1 valandos

Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas (SO2)

200 µg/m3
350 µg/m3

8 val. vidurkis

10 mg/m
-

3

24 valandų

Metinė

50 µg/m3
125 µg/m3

40 µg/m3
40 µg/m3
20 µg/m3
-

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija aplinkos ore be fono siekia 407,0 µg/m3 (4 % RV), įvertinus foną –
597,0 µg/m3 (6 % RV) ir neviršija ribinės vertės.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija
aplinkos ore be fono 2,0 µg/m3 (5 % RV), įvertinus foną – 9,0 µg/m3 (23 % RV) ir neviršija ribinės vertės. Didžiausia 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija aplinkos ore be fono
gali siekti 38,0 µg/m3 (19 % RV), o įvertinus foną – 79,0 µg/m3 (40 % RV) ir neviršija ribinės
vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
aplinkos ore be fono siekia 1,5 µg/m3 (3 % RV), įvertinus foną – 13,0 µg/m3 (26 % RV) ir neviršija ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore
be fono siekia 4,0 µg/m3 (10 % RV), įvertinus foną – 16,0 µg/m3 (40 % RV) ir neviršija ribinės
vertės.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
aplinkos ore be fono siekia 0,7 µg/m3 (4 % RV), įvertinus foną – 8,4 µg/m3 ir gali sudaryti
42 % nustatytos ribinės vertės.
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija aplinkos ore be fono gali siekti 94,0 µg/m3 (27 % RV), įvertinus foną –
97,0 µg/m3 (28 % RV) bei neviršija ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros
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dioksido koncentracija aplinkos ore be fono gali siekti 50,0 µg/m3 (40 % RV), įvertinus foną –
52,0 µg/m3 (42 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 3 („Oro
taršos sklaidos žemėlapiai“).
IŠVADA. Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių
(KD10) ir sieros dioksido (SO2) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu aplinkos pažemio ore,
neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos
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“.
5.2

Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į
ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus

Kitos paskirties statinio (biodujų gamybos) Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. (toliau –
planuojamos ūkinės veiklos objektas) kvapų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD
View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Aplinkos kvapo taršos šaltiniai
Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojama eksploatuoti 2 organizuotus o.t.š., iš
kurių išsiskirs kvapo emisija:
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – biokuro katilo (950 kW), skirto planuojamos biodujų jėgainės šiluminių procesų užtikrinimui, dūmtraukis;
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002 – avarinis fakelas, kuris skirtas perteklinių biodujų sudeginimui. Iš o.t.š. išsiskirs: kvapai.
Kvapo koncentracijos skaičiavimo rezultatai pažemio ore
Kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai artimiausios gyvenamosios aplinkos ore bei prie nagrinėjamo objekto sklypo ribų pateikta lentelėje:
lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie sklypo ribų
Kvapų vertinimo vieta
Šiaurinė sklypo dalis
Rytinė sklypo dalis
Pietinė sklypo dalis
Vakarinė sklypo dalis
Daičiūnai 3
Daičiūnai 4

Suskaičiuota kvapo koncentracija, OUE/m3
Be fono
Su fonu
0,03-0,09
0,03-0,09
0,03-0,06
0,03-0,06
0,02-0,05
0,03-0,05
0,02-0,03
0,03
0,04-0,06
0,05-0,06
0,04-0,05
0,04-0,05

Gauta maksimali 0,09 OUE/m3 koncentracija neviršija 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, kuri įsigalios
nuo 2024 m sausio 1 d. Artimiausios gyvenamosios aplinkos ore kvapo koncentracija siekia
0,04-0,06 OUE/m3 ir taip pat neviršija 5,0 OUE/m3 ribinės vertės.
IŠVADOS
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1. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija be fono sudaro 0,09 OUE/m3, prie planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribų – 0,02-0,09 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – 0,04-0,06 OUE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės – 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 ribinės vertės.
2. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija su fonu sudaro 0,09 OUE/m3, prie planuo-

jamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribų – 0,03-0,09 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – 0,04-0,06 OUE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės – 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 ribinės vertės.

5.3

Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas

Kitos paskirties statinių (biodujų gamybos) Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. (toliau –
planuojamos ūkinės veiklos objektas) ūkinės veiklos bei autotransporto sukeliamo triukšmo
sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided
Noise Abatement) (versija 2019 MR 2). Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai: technologiniai įrenginiai bei lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės. 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
Atliekant ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertintas planuojamo ūkinės
veiklos objekto teritorijoje technologinių įrenginių skleidžiamas garso galios lygis (LwA, dB(A)),
bei technologinių įrenginių, kurie eksploatuojami uždarose patalpose ar pastatuose, sukeliamas
garso slėgio lygis (LpA, dB(A)), įvertinant patalpą ar pastatą kaip triukšmo šaltinį.
Informacija apie pastatus ir jų patalpose veiksiančius triukšmo šaltinius bei nustatyta ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT:
✓ Žaliavos sandėliavimo paskirties pastatas, kurio viduje manevruos autokrautuvas;
✓ Substrato sandėliavimo paskirties pastatas, kurio viduje manevruos autokrautuvas;
✓ Biokuro katilinės pastatas, kurio viduje pagrindinis planuojamas triukšmo šaltinis bus
dūmsiurbė;
✓ Siurblinių M3, M4, M5, M6 pastatai, kuriuose bus eksploatuojami siurbliai;
✓ Biodujų valymo įrenginio kompleksas.
Kaip stacionarus triukšmo šaltinis vertinama ir darbuotojų lengvųjų autotransporto priemonių
stovėjimo aikštelė:
✓ 2-ų vietų darbuotojų lengvųjų autotransporto priemonių stovėjimo aikštelė.
2 lengvosios darbuotojų aut. į teritoriją atvyks dienos (7-19 val.) metu ir išvyks vakaro
(19-22 val.) metu. Tuomet į vieną stovėjimo vietą dienos metu atvyks 0,04 aut./val., o
vakaro metu 0,17 aut./val. Stovėjimo aikštelė vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis.
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Duomenys apie UAB „Vaškai Biomethane“ veikiančius triukšmo, o taip pat stacionarių triukšmo
šaltinių schema pateikti PVSV 2 priede.
Informacija apie vertintus mobilius triukšmo šaltinius
Mobilūs triukšmo šaltiniai:
✓ 2 lengvosios autotransporto priemonės per parą;
✓ 16 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, atvežančios mėšlą;
✓ 3 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, atvežančios augalinės kilmės skaidžius
produktus;
✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą, atvežanti biokurą;
Lengvųjų ir sunkiųjų autotransporto priemonių sukeliamas triukšmo lygis vertinamas pagal jų
skaičių, atvyksiančių į teritoriją atitinkamu paros periodu. Darbuotojų lengvasis autotransportas į
teritoriją atvyks dienos (7-19 val.), o išvyks vakaro (19-22 val.) metu. Sunkusis autotransportas į
teritoriją atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) ir vakaro (19-22 val.) metu.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas
Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos bei gretimybėje esančio objekto sukeliamą triukšmą,
vertinamas Ldienos (7-19 val.), Lvakaro (19-22 val.) ir Lnakties (22-7 val.) triukšmo lygis.
Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis vertinamas artimiausių esamų gyvenamosios paskirties
pastatų Daičiūnų k. Nr. 3 ir Nr. 4 aplinkoje. Teritorijoje vyrauja mažaaukštės statybos gyvenamosios paskirties pastatai, todėl triukšmo sklaida jų aplinkoje skaičiuojama 1,5 m aukštyje.
Planuojamos ūkinės veiklos ir gretimame sklype esančio objekto sukeliamo triukšmo sklaidos
skaičiavimo rezultatai artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje lentelėje:
lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos bei gretimo objekto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Gyvenamosios paskirties pastatai, adresas
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Esama gyvenamoji aplinka
Daičiūnai Nr. 3
37-38
31-35
29-35
Daičiūnai Nr. 4
42-43
42
42
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos bei gretimo objekto sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis vertintoje artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje neviršys triukšmo
ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą
punktą.
Taip pat triukšmo lygis vertinamas ties planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis, nevertinant gretimybėse esančio objekto. Skaičiavimo rezultatai pateikti lentelėje:
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lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties sklypo ribomis
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
37-54
31-50
12-33
44-53
31-44
24-44
47-51
31-50
6-26
35-49
36-50
8-12

Sklypo riba
Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis ties
sklypo ribomis neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams
pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.)
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys
Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuosiančio autotransporto srauto, prie kurio pridėtas dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto padidėsiantis autotransporto srautas, sukeliamą
triukšmą vertinamas Ldienos (7-19 val.) ir Lvakaro (19-22 val.) triukšmo lygis, kadangi autotransportas į objekto teritoriją nakties metu neatvyks.
Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis vertinamas arčiausiai viešojo naudojimo gatvių, kuriomis naudosis su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas, esančių gyvenamosios paskirties pastatų Nokonių k. Nr. 1, Nr. 2, ir Daičiūnų k. Nr. 3 ir Nr. 4 aplinkoje. Teritorijoje vyrauja
mažaaukštės statybos gyvenamosios paskirties pastatai, todėl triukšmo sklaida jų aplinkoje skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai
artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje, pateikti lentelėje:
lentelė. Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Esama gyvenamoji aplinka
60
57
60
56
40-41
38-40
36-38
34-37
-

Gyvenamosios paskirties pastatai, adresas

Nokoniai Nr. 1
Nokoniai Nr. 2
Daičiūnai Nr. 3
Daičiūnai Nr. 4
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio autotransporto ir dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto padidėsiančio autotransporto srauto, sukeliamas Ldienos ir Lvakaro
triukšmo lygis vertintoje artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą.
Išvados:
✓ Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos ir gretimame sklype esančio objekto
sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis vertintoje artimiausioje esamoje gyve-
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namojoje aplinkoje adresu Daičiūnų k. Nr. 3 ir Nr. 4 neviršys triukšmo ribinių dydžių,
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą;
✓ Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos, papildomai nevertinant gretimybėse
esančio objekto, sukeliamas Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis prie nagrinėjamo objekto sklypo ribų neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą;
✓ Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio autotransporto ir dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto padidėsiančio autotransporto srauto, sukeliamas Ldienos ir Lvakaro triukšmo lygis vertintoje artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje adresu Nokonių k. Nr. 1, Nr. 2, ir Daičiūnų k. Nr. 3 ir Nr. 4 neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą. Lnakties
triukšmo lygis nenagrinėjamas, kadangi į planuojamos ūkinės veiklos objekto teritoriją
autotransportas atvyks ir iš jos išvyks tik dienos ir vakaro metu
5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga
ir sąlygos
Ūkinės veiklos bei autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine
programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2019 MR 2).
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

Mėšlo apdorojimas anaerobiniu būdu yra vienas pažangiausių būdų mažinti 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
Biometano gamyba turi teigiamos įtakos kitoms ūkio šakoms – energetikai, žemės ūkiui,
transportui. UAB „Vaškai Biomethane“ planuojama ūkinė veikla realizuoja Lietuvos
nacionalinės energetikos strategijoje numatytas energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių
programas. Naujų darbo vietų kūrimas ir esamų išlaikymas mažina emigraciją ir didina
gyventojų (darbuotojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie rajono
savivaldybės gerovės. Socialiniu požiūriu UAB „Vaškai Biomethane“ planuojama ūkinė veikla
darys teigiamą įtaką darbo rinkai. Numatomi 5-6 operatoriai ir 1 vadybininkas.
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www.dge-group.lt

20
UAB „VAŠKAI BIOMETHANE“ Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Psichologiniai veiksniai
Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio
įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl UAB „Vaškai Biomethane“ ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje
nenumatomas remiantis šiais argumentais:
-

-

Įmonė planuojama esamo karvių ūkio teritorijoje, estetinis vaizdas nepablogės;
Teritorija aplink planuojamą sklypą nėra patraukli gyvenamųjų namų statybai ar rekreacijai, nes įmonės nuomojamo sklypo teritorija šiaurės kryptimi ribojasi su ŽŪB „Vaškai“
gyvulininkystės kompleksu, rytų, vakarų, pietų kryptimi nagrinėjamą sklypą supa dirbamos žemės laukai;
Įmonės veikla neprieštarauja Pasvalio r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams;
Cheminės bei fizikinės, kvapų taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus, tai yra pagrįsta atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą;
Kvapai ūkinės veiklos metu gyvenamųjų teritorijų nepasieks, todėl visuomenės sveikatos
aspektu šis veiksnys yra neaktualus ir neigiamo psichologinio poveikio nedarys;

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Vaškai Biomethane“ ūkinė veikla
Daičiūnų k., esamo gyvulininkystės komplekso žemės sklypo dalyje, neigiamos 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 mažinančias priemones yra netikslinga. Įmonė neigiamo poveikio atsiradimo prevencijai vykdys nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai neprognozuojama.

7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant statistinių duomenų rodiklius. Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, analizuojami paskutinių 5 metų prieinami demografiniai ir sergamumo duomenys, pateikiami Lietuvos, Pasvalio rajono ir Panevėžio apskrities
gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai.
7.1

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

Vadovaujantis 2011 m. ir 2021 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymu (Lietuvos Statistikos
departamento informacija), Vaškų seniūnijos Daičiūnų kaime nėra nė vieno registruoto gyventojo.
Gimstamumas. Pasvalio rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje mažėjo. 2019 m. Pasvalio r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo mažesnis už Lietuvos
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vidurkį – 9,18/1000, t. y. 1,06 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 m. gimstamumo vidurkis buvo 9,8/1000 gyv.).
Mirtingumas. 2020 m. Lietuvoje mirė 43,5 tūkst. žmonių. Pasvalio rajone gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 18,22/1000 gyventojų, t. y. 1,3 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos
2019 mirtingumo vidurkis buvo 13,7/1000 gyv.).
Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių
ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Pasvalio rajono gyventojų mirties
priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas
nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų).
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2020 m. Pasvalio rajone šis rodiklis sudarė
1071/100000 gyv. ir buvo 1,3 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (820,8/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2020 m. Pasvalio rajone buvo užregistruota 358,7/100000
gyventojų, t. y. 1,2 karto daugiau negu Lietuvoje (293,8/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2020 m. Pasvalio rajone šis rodiklis sudarė
62/100000 gyv. ir buvo 1,4 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (43,2/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2020 m. Pasvalio rajone buvo užregistruota 26,6/100000 gyventojų, t. y. 1,03 karto daugiau negu Lietuvoje (25,7/100000 gyv.).
Mirtingumo išorinės priežastys. 2020 m. Pasvalio rajone šis rodiklis sudarė 132,8/100000 gyv. ir
buvo 1,5 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (89,7/100000 gyv.). Iš jų pasikėsinimai (nužudymai) Pasvalio r. buvo 4,4/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 2,4/100000, tyčiniai susižalojimai
35,4/100000 gyv. (Lietuvoje – 21,7/100000), transporto įvykiai 22,1/100000 gyv. (Lietuvoje –
7,7/100000).
UAB „Vaškai Biomethane“, planuojanti veiklą Daičiūnų k., Vaškų sen., Pasvalio 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 dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas.
Natūralus gyventojų prieaugis. Pasvalio rajone natūralus gyventojų prieaugis pastaruosius 20
metų yra neigiamas, kaip daugumoje Lietuvos regionų dėl senėjančios visuomenės, didėjančio
mirtingumo bei gyventojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2019 m. Pasvalio r. šis rodiklis sudarė - 9,05/1000 gyv. ir buvo neigiamas, beveik dvigubai blogesnis už Lietuvos vidurkį (3,9/1000 gyv.).
7.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Panevėžio m. gyventojų, Panevėžio apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. 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 informacijos centro duomenimis2.

2

Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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lentelė. Gyventojų sergamumas 2019 m.

Diagnozės pavadinimas
Infekcinės ir parazitinės ligos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrininės sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akių ligos
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Kvėpavimo sistemos ligos
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos
Urogenitalinės sistemos ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m.
Panevėžio
Lietuva
Pasvalio r.
apskritis
100000 gyv.
5606
3969
5711
1355
1289
1794
7063
5514
7541
3823
5302
5208
6389
4384
5469
8435
5077
8705
5534
4125
5860
8732
9258
9338
26582
21417
26550
9356
8401
9445
8330
6020
7459
14541
13132
15106
9513
6795
9439
1041
597
744
17397
15703
18626

Apibendrinant Pasvalio r. ir Panevėžio apskrities gyventojų sergamumą 2019 metais galima teigti, kad Pasvalio r. gyventojų sergamumas pagal daugelį ligų, išskyrus psichikos ir elgesio bei
kraujotakos sistemos ligų, yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau UAB „Vaškai Biomethane“
įtakos Pasvalio r. gyventojų sergamumui neturės.
7.3

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės sveikatai:
Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Vaškai Biomethane“ įmonės
teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė
ir cheminė tarša, kvapai neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su
įmonės nuomojamo sklypo ribomis. Planuojamo objekto eksploatacija nekels pavojaus žmonių
sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės.
Poveikis dirbantiesiems. UAB „Vaškai Biomethane“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas.
Naujos darbo vietos bus įrengtos vadovaujantis darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais bei
kitais Lietuvos teisės aktais, taigi, poveikio darbuotojų sveikatai neprognozuojama.
Poveikis vartotojams. Gaminamos biodujos ir biometanas tiesioginio poveikio ją vartojantiems
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 įmonės nuomojamo sklypo dalies ribomis (3,9393 ha), už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribų
neišeina.
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7.5

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (kvapus, cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kitokius) galima teigti, kad UAB „Vaškai Biomethane“ įmonės įtaka visuomenės sveikatai nereikšminga 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.

8

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo
pagrindimas

8.1

Objekto sanitarinės apsaugos zona

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 201906-19, Nr. 9862) 2 priedo 49.2 p., biodujų gamybos objektams taikomas 200 m normatyvinis
SAZ dydis. SAZ dydis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių poveikį pagal veiklos apimtį,
technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą.
8.2

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Vaškai Biomethane“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį,
atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, kvapai,
cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai. UAB „Vaškai Biomethane“ sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo
pagrindai“.
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 3,9393 ha ir apima žemės sklypo kad. Nr.
6780/0002:354 Vaškų k.v. dalį, kurioje veiklą vykdys UAB „Vaškai Biomethane“.

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 kiekiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View.
Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento,
Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SODROS, SVEIDROS ataskaitų.
Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD
View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa.
AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių,
skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.
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9.2

Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs.

10

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados
1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus
foną, nei UAB „Vaškai Biomethane“ įmonės 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 ribinės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. ir gyvenamosios aplinkos kokybei poveikio nedarys.
3. Triukšmo lygis ties įmonės sklypo riba neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros periodais.
4. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona, sutampanti su įmonės nuomojamo sklypo
dalies ribomis, kurios plotas yra 3,9393 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai
bei jų aplinka nepatenka.

11

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 3,9393 ha ir apima žemės sklypo kad. Nr.
6780/0002:354 Vaškų k.v. dalį, kurioje veiklą vykdys UAB „Vaškai Biomethane“.
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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,
galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-02), 10.5. p., UAB „Vaškai Biomethane“ 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“:
✓ 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 130 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.
✓ Visos žaliavos bus atvežamos dengtomis ir sandariomis transporto priemonėmis ir
iškrautos gamybiniame pastate bei buferiniuose talpuose, visi technologiniai procesai
vyks sandariose talpose, žaliavinių srautų/produktų judėjimas vyks vamzdynais.
Pastatuose bus įrengiami biofiltrai, kurie užtikrins maksimalų kvapų išvalymą.
Pagrindinis gamybos produktas yra biodujos/biometanas, šalutinis gamybos produktas
išgaunamas nudujinto substrato pavidalu. Didžioji dalis žaliavos bus tiekiamos iš
teritorijoje esančio karvių komplekso, taip taupant išteklius ir gerinant aplinkosauginius
rodiklius bei mažinant taršą.
Visos skystos žaliavos į teritoriją bus atvežamos sandariose ir uždarose autocisternose. Veiklos
metu naudojamos cisternos sandariomis jungtimis bus prijungiamos prie siurblių ir skystos
žaliavos uždaru būdu bus pumpuojamos į buferinę talpyklą skystoms žaliavoms. Sausos žaliavos
ir atseperuoto sauso substrato laikymas, perdirbimas / gamyba / pakrovimas, vyks uždaruose
pastatuose, kuriuose bus įrengti biologinio valymo filtrai.
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 21 kartą intensyviau už anglies dvideginį.
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