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UAB „Linerga“ 160,84 m2 patalpose bei 50 m2 ploto žemės sklypo dalyje, esančiose 2,9623 ha 

žemės sklype Vilniuje, Zietelos g. 3, planuoja vykdyti panaudoto maistinio aliejaus (atliekų, 

žymimų kodu 20 01 25) apdorojimo veiklą.  

UAB „Linerga“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo 

atliekamos, nes PŪV nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymo 1 ir 2 priedus.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti panaudoto maistinio 

aliejaus apdorojimo veiklavietei sanitarinės apsaugos zonos dydį.  

Sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pag-

rindai“. 

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

06-19, Nr. 9862, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) 3 priedo 2 lentelės 7 p., atliekų 

laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiams (statiniams) nustatomas 100 m sanitari-

nės apsaugos dydis (SAZ).  

Panaudoto maistinio aliejaus apdorojimo veiklos sąlygojamas triukšmo lygis neviršija ribinių 

verčių už UAB „Linerga“ veiklavietės teritorijos. Stacionarūs aplinkos oro taršos ir taršos 

kvapais šaltiniai nebus eksploatuojami. Siūlomos SAZ teritorijos plotas – 0,0546 ha. 

http://www.dge-group.lt/
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1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Linerga“, juridinio asmens kodas 302805934. 

Adresas, telefonas: Lelijų g. 4, LT-91209 Klaipėda 

Kontaktinis asmuo: Aivaras Masionis, direktorius, mob. tel. +370 629 25129, el. p. 

linerga@linerga.lt.  

 

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjas: Įmonės pavadinimas: UAB 

„DGE Baltic Soil and Environment“ 

Adresas, telefonas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 264 4304, 865185651, el. pašto 

adresas aki@dge.lt.  

Kontaktinis asmuo - 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) – panaudoto maistinio aliejaus apdorojimas Zietelos 

g. 3, Vilniuje. 

UAB „Linerga“ Zietelos g. 3, Vilniuje planuoja vykdyti atliekų – panaudoto maistinio aliejaus 

– apdorojimo veiklą. Bendra įmonės veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK) 2 red. – 38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas.  

3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

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

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

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

3.2.1 Planuojama produkcija, paslaugos 

Apdorojant panaudotą maistinį aliejų (maistinį aliejų ir riebalus (20 01 25) filtravimo 

įrenginyje, bus gaunamas perfiltruotas aliejus be priemaišų, kuris bus naudojamas biodegalų 

(biodyzelino) gamyboje. Didžiausias per metus šių sutvarkomų atliekų kiekis bus apie 2500 t. 

Po filtravimo bus gaunama apie 99,9-99,99 % perfiltruoto aliejaus (produkto) ir apie 0,01-0,1 

% filtravimo likučių (atliekų, žymimų kodu 19 12 12). 

3.2.2 Žaliavos, medžiagos 

Veikloje neplanuojama naudoti papildomų žaliavų ir medžiagų.  

3.2.3 Gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Šilumos energijos tiekimas. Patalpos, kuriose bus vykdoma PŪV, nešildomos. 

http://www.dge-group.lt/
mailto:linerga@linerga.lt
mailto:aki@dge.lt
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Elektros energijos tiekimas. Elektros energija tiekiama iš AB ESO tinklų. Elektra naudojama 

apšvietimui, siurblio darbui. Planuojamas elektros energijos suvartojimas apie 6 000 

kWh/metus.  

Vanduo. Vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms, gamybos reikmėms nebus 

naudojamas. Galimybę naudotis kitame pastate esančiu sanitariniu mazgu suteiks pastatų 

savininkas  pagal nuomos sutartį.  

Kiti gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) veikloje nebus naudojami. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

Atliekų – panaudoto maistinio aliejaus (20 01 25) – apdorojimas vyks naudojant filtravimo 

įrenginį, kurio maksimalus galimas pajėgumas: 

✓ valandinis – 6 000 l; 

✓ dienos: 6000 l x 8 val. = 48 000 l arba 48 m3; 

✓ metinis: 48 m3 x 200 d. d. = 9 600 m3 arba 7 680 t (įvertinus aliejaus tankį – 0,8 t/m3).  

Dėl planuojamo naudoti krumpliaratinio siurblio našumo - 3,6 t/val., per pamainą bus galima 

iškrauti arba pakrauti tik vieną automobilinę cisterną (25 t). Skaičiuojant 200 d. d. per metus, 

per šį laikotarpį galės būti iškrautos 100 autocisternų, vadinasi galės būti apdorota (perfilt-

ruota) apie 2 500 t panaudoto maistinio aliejaus. 

Aliejus bus apdorojamas uždarose sistemose, perpylimas ir filtravimas vyks uždaru būdu. 

Panaudoto maistinio aliejaus tvarkymo etapai: 

✓ panaudoto maistinio aliejaus atliekų surinkimas iš trečiųjų šalių verslo klientų (atliekų 

surinkimo įmonių); 

✓ panaudoto maistinio aliejaus atliekų filtravimas pastate numatomoje įrengti filtravimo 

įrangoje; 

✓ perfiltruoto aliejaus perpylimas į 36 m3 cisterną pastate; 

✓ po filtravimo susidariusių atliekų (esant gerai aliejaus kokybei, filtravimo likučių gali 

nesusidaryti) pakrovimas į sandarų 1000 l IBC konteinerį patalpoje. 

Panaudotas maistinis aliejus bus pristatomas į Lietuvą iš kitų valstybių automobilinėmis 

cisternomis (25 t). Vežamas panaudotas maistinis aliejus bus apsaugotas nuo aplinkos ir saulės 

poveikio. 

Panaudotas maistinis aliejus bus atvežamas į UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus 

filtravimo įrenginį UAB „Linerga“ nuomos teise priklausančiose 160,84 m2 ploto patalpose, 

esančiose 710,4 m2 bendrojo ploto pastate Zietelos g. 3. Vilniuje. Panaudoto aliejaus 

filtravimas bus vykdomas nedelsiant, t. y. aliejus iš karto siurbliu iš automobilinės cisternos 

bus perpumpuojamas į filtravimo įrangą. Panaudotas maistinis aliejus (atliekos) UAB 

„Linerga“ patalpose nebus laikomas. Panaudoto aliejaus cisterna uždara sandaria gumine žarna 

bus prijungiama prie aliejaus tiekimo vamzdžio, per kurį panaudotas aliejus pateks į siurblį. 

Siurblio pagalba aliejus uždara sistema bus perpumpuojamas  į filtravimo įrenginį, kuriame 

metalinių filtravimo sietų pagalba panaudotas aliejus bus perfiltruojamas, atskiriant aliejaus 

priemaišas (kietąsias atliekas). PŪV metu naudojamo specialaus filtro dėka bus užtikrinama, 

kad perfiltruotame aliejuje nebus priemaišų, didesnių nei 10 µm.  

Panaudotas perfiltruotas aliejus be priemaišų pateks į specialią produktų laikymo talpą – 

cisterną (36 m3 ), o aliejaus kietosios atliekos, likusios po filtravimo (19 12 12), pateks į atliekų 

talpą – IBC konteinerį (1 m3). Atliekos bus laikomos taip, kad neturėtų galimybės susimaišyti 

su pagamintu produktu. Atliekos bus laikomos kambario temperatūroje ne ilgiau nei vienerius 

http://www.dge-group.lt/
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metus ir bus atiduodamos tolimesniam apdorojimui (energijai gauti deginimo būdu) Atliekų 

tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. Filtravimui bus naudojami 

biologinės kilmės (savaime suyrančių medžiagų) vienkartiniai filtrai, kurie bus utilizuojami 

kartu su susidarančiomis 19 12 12 atliekomis. 

Nuo mechaninių priemaišų išvalytas maistinis aliejus bus perduodamos naudoti kaip žaliava 

biodyzelino gamybai. Perfiltruotam aliejui be priemaišų išvežti taip pat bus naudojamos 

autocisternos.  

Planuojamai veiklai vykdyti bus eksploatuojami šie įrenginiai: 

1. Filtravimo įrenginys, kurio našumas 6000 l/val. (1 vnt.); 

2. Produkto laikymo talpa V = 36 m3
 (1 vnt.); 

3. Filtravimo atliekų surinkimo konteineris V = 1 m3
 (1 vnt.); 

4. Krumpliaratinis siurblys, kurio našumas 3,6 t/val. (1 vnt.). 

5. Vamzdžiai (bendras ilgis – 30 m, d = 80 mm); 

6. Guminė sujungiamoji žarna. 

Atliekų apdorojimo ir laikymo zonos bus įrengtos gamybinėje, tam pritaikytoje patalpoje, ku-

rioje bus nelaidi skysčiams betono pagrindo grindų danga. Atliekų apdorojimo zona bus įrengta 

atskirai nuo atliekų laikymo zonos.  

Siekiant išvengti panaudoto maistinio aliejaus nuotėkio guminės žarnos prijungimo/atjungimo 

metu, bus naudojama po ja dedama panaudoto maistinio aliejaus surinkimo talpa. Esant loka-

liam panaudoto aliejaus nuotėkiui, kaip sorbentas bus panaudojamos pjuvenos, kurios bus su-

renkamos ir utilizuojamos kartu su 19 12 12 atliekomis. Maksimalus pjuvenų kiekis – apie 100 

kg/metus.  

PŪV metu planuojamų eksploatuoti patalpų planas pateiktas 2 priede.  

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

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

ūkinė veikla) 

PŪV pradžia numatoma iškart gavus taršos leidimą, t. y. 2022 m. II ketv. Eksploatacijos laikas 

neribotas.  

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 

UAB „Linerga“ planuojamam panaudoto maistinio aliejaus apdorojimui poveikio aplinkai ver-

tinimo procedūros nebuvo atliekamos, nes PŪV nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priede pateiktų veiklų sąrašus. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant įvertinti planuojamo objekto ga-

limą aplinkos veiksnių, susijusių su ūkine veikla, poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir 

nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į triukšmo sklaidos skaičiavimus. Ap-

linkos oro taršos iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių nebus. 

http://www.dge-group.lt/
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3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas 

neprivalomas, kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia 

nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nesvarstomos. Vietos pasirinkimą lėmė tinkamai iš-

vystyta infrastruktūra, pastato veiklai vykdyti dydis, jo paskirtis. 

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

Panaudoto maistinio aliejaus apdorojimui bus eksploatuojamos UAB „Linerga“ nuomos teise 

priklausančios patalpos, esančios Vilniaus miesto savivaldybėje, Vilniuje, Zietelos g. 3, 

pramoninių objektų teritorijoje.  

Žemės sklypo, kurio dalyje bus vykdoma PŪV, plotas 2,9623 ha. Žemės sklypo pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, 

valstybinės žemės patikėjimo teise – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. 

Pastatas, kurio dalyje (160,84 m2 ploto) bus vykdoma PŪV, nuomos teise priklauso UAB 

„Linerga“.  

 

PŪV teritorija su gretimybėmis. Šaltinis: www.regia.lt 

PŪV sklype (Zietelos g. 3, Vilniuje) veiklą vykdo įmonės, kurios užsiima aliejaus rafinavimu, 

automobilių dalių prekyba, interneto paslaugomis, margarino gamyba, biokuro deginimu. 

PŪV sklypo gretimybėse taip pat įsikūrusios įvairias paslaugas teikiančios įmonės. Šiaurinėje 

pusėje (Naugarduko g. 110) yra Seat automobilių servisas (Nr. 1). Toje pačioje pusėje, adresu 

Sutartinis žymėjimas: 
                  UAB „Linerga“ 
                 Artimiausi gyvenamieji namai 
                VšĮ Vilkpėdės ligoninė 

         įmonės Nr. tekste  1 

Gyvenamoji teritorija 

Gyvenamoji teritorija 

Gyvenamoji teritorija 

Gyvenamoji teritorija 

1 

2 

3 

4 

5 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
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Vilkpėdės g. 2A, veiklą vykdo UAB „Megamesta“ (automobilių remontas) ir UAB „Tekstara“ 

(automobilių dalių prekyba) (Nr. 2). Pietryčių pusėje (Vilkpėdės g. 2B, 2C, 2D) yra UAB „LTG 

Infra“ priklausantys pastatai (Nr. 3). PŪV sklypo rytinėje pusėje, Zietelos g. 4, veiklą vykdo 

UAB „Aulima“ (autoserviso paslaugos) (Nr. 4), o Zietelos g. 6 – UAB GLab LT (apšvietimo 

projektavimas, gamybos ir montavimas), MB Rintex (drabužių siuvimas), UAB „Ekaja“ (baldų 

gamyba) (Nr. 5).  

Artimiausios gyvenamosios teritorijos išsidėsčiusios šiaurės, pietų, šiaurės vakarų kryptimis ir 

nuo UAB „Linerga“ PŪV vietos nutolusios daugiau nei 200 m atstumu. Artimiausias 

gyvenamasis namas nuo UAB „Linerga“ veiklos pastato nutolęs apie 216 m pietryčių kryptimi. 

Tai – Tunelio g. 9 esantis vienbutis gyvenamasis namas. 

Artimiausia švietimo įstaiga – Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija (Skroblų g. 3A) – nuo 

PŪV pastato nutolusi apie 558 m į šiaurę. Artimiausios gydymo įstaiga nuo PŪV pastato 

nutolusi apie 467m atstumu šiaurės vakarų kryptimi. Tai – VšĮ Vilkpėdės ligoninė (Vilkpėdės 

g. 3). 

PŪV teritorija nėra svarbi aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, vi-

suomeniniu ir kt. požiūriais. 

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 (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko kopija) 

Planuojama panaudoto aliejaus perdirbimo veikla bus vykdoma Vilniaus miesto savivaldybės 

Vilkpėdės seniūnijoje, Zietelos g. 3. UAB „Linerga“ nuomos teise naudosis 160,84 m2 ploto 

patalpomis, 50 m2 žemės plotu komercinės paskirties transporto priemonės sustojimui 

medžiagų iškrovimo ir pakrovimo tikslais bei 10 m2 žemės plotu įmonės transporto priemonės 

stovėjimui. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

nuostatomis, žemės sklypui, kurio dalyje bus vykdoma PŪV, taikomos šios specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos: 

✓ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 

zonos; 

✓ Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;  

✓ Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos; 

✓ Elektros tinklų apsaugos zonos; 

✓ Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos; 

✓ Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, UAB „Linerga“ veiklavietė patenka 

į „Lietuvos geležinkelių“ geriamo gėlo vandens vandenvietės Nr. 2655, esančios už 1,2 km į 

šiaurės vakarus nuo PŪV vietos, apsaugos zonos 3-iąją juostą ir į Vilniaus pietvakarinės van-

denvietės apsaugos zonos 3-iosios juostos 3b sektorių. Vadovaujantis Specialiųjų žemės nau-

dojimo sąlygų įstatymo 106 straipsniu, vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje nepavo-

jingų atliekų apdorojimo veikla yra galima. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir įvertinus ūkinę veiklą, bus nustatyta UAB 

„Linerga“ sanitarinės apsaugos zona.  

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

4.3.1 Vandens tiekimas 

Vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms, gamybos reikmėms nebus naudojamas. 

Galimybė naudotis kitame pastate esančiu sanitariniu mazgu suteikiama pastatų savininko 

(UAB „Aliejaus perdirbimo gamykla“) pagal nuomos sutartį.  

4.3.2 Šilumos energijos tiekimas 

Patalpos, kuriose bus vykdoma PŪV, šildomos nebus. Karštas vanduo taip pat nebus ruošia-

mas. 

4.3.3 Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas 

Ūkinės veiklos vykdymo metu susidarys buitinės ir paviršinės nuotekos. Gamybinės nuotekos 

įmonėje nesusidarys.  

Buitinės nuotekos. UAB „Linerga“ dirbs 2 darbuotojai, o buitinės nuotekos susidarys kitame 

pastate esančiame sanitariniame mazge, kuriuo bus naudojamasi pagal nuomos sutartį.  

Paviršinės nuotekos (lietaus vanduo) susidarys ant pastato stogo ir kietųjų dangų. Už jų 

tvarkymą atsakingas patalpų nuomotojas, kuris yra sudaręs sutartį su Vilniaus miesto paviršinių 

nuotekų tvarkytoju.  

4.3.4 Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Kadangi jokie nauji pastatai ir statiniai statomi nebus, statybinių atliekų susidarymas 

nenumatomas. 

Panaudoto maistinio aliejaus apdorojimo metu susidarys apie 0,01-0,1 % kietųjų filtravimo 

dalių atliekų (19 12 12), kurios bus laikomos IBC konteineryje ir tolimesniam apdorojimui bus 

perduodamos UAB „Toksika“ pagal planuojamą sudaryti sutartį. Panaudotos pjuvenos, skirtos 

lokaliam panaudoto aliejaus nuotėkiui absorbuoti, bus surenkamos ir utilizuojamos kartu su 19 

12 12 atliekomis. Filtravimui panaudoti biologinės kilmės (savaime suyrančių medžiagų) 

vienkartiniai filtrai taip pat bus priskiriami 19 12 12 atliekoms. Planuojama, kad iš viso UAB 

„Linerga“ susidarys apie 2 t/metus atliekų (19 12 12). 

Kadangi UAB „Linerga“ darbuotojai naudosis nuomotojo buitinėmis patalpomis, už jose 

susidarančių mišrių komunalinių atliekų tvarkymą bus atsakingas patalpų nuomotojas.   

Pavojingos atliekos PŪV metu nesusidarys.  

4.3.5 Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Vietovėje yra išvystyta transporto infrastruktūra. Iki UAB „Linerga“ teritorijos autotransportu 

galima atvykti asfaltuotomis miesto gatvėmis. Įvažiavimas į PŪV teritoriją numatytas iš 

Zietelos g., PŪV sklypo rytinėje pusėje.  

Nuo UAB „Linerga“ veiklavietės iki Tūkstantmečio g. (Pietinio Vilniaus aplinkkelio) – apie 

340 m. 

http://www.dge-group.lt/
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Autotransporto atvykimo ir išvykimo prie/iš UAB „Linerga“ veiklavietės schema. Šaltinis: www.re-

gia.lt 

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

Veiklavietė, kurioje bus vykdoma PŪV, yra Vilniaus miesto pramoniniame rajone, gerai 

išvystytos infrastruktūros teritorijoje. Teritorijoje, kurioje bus vykdoma PŪV, yra visi 

centralizuoti tinklai.  

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo (patvirtintas 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr.1-972) pagrindiniu 

brėžiniu, PŪV teritorija patenka į miesto dalies centro zoną VIL-11-1, kuriai nustatyti 

teritorijos naudojimo tipai: mišri centro teritorija, mišri gyvenamoji teritorija, paslaugų 

teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija. Paslaugų teritorija gali būti skirta kitiems 

negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesusijusi su taršia 

gamyba, todėl PŪV neprieštarauja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sprendiniams. 

Kurortinių teritorijų šalia PŪV vietos nėra. Artimiausia rekreacinė teritorija – Panerių erozinio 

kalvyno kraštovaizdžio draustinis. Mažiausias atstumas nuo PŪV teritorijos -  apie 1,3 km į 

pietvakarius. Artimiausias kultūros paveldo objektas – geležinkelio viadukas (kodas Kultūros 

vertybių registre 26975), nuo PŪV vietos nutolęs apie 278 m į rytus. 

Artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo PŪV vietos nutolusios daugiau nei 200 m atstumu.  

Planuojama ūkinė veikla neturės sąveikos su kita vykdoma ūkine veikla. Nenumatomi jokie 

trukdžių susidarymai. UAB „Linerga“ PŪV ekologiniu požiūriu nedarys jokios įtakos greta 

esančioms įmonėms.  

Nebus jokio neigiamo poveikio gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų 

saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos.  

Sutartinis žymėjimas  
            UAB „Linerga“ 
           Atvykimo maršrutas 
            Išvykimo maršrutas 
          Stovėjimo vieta (išpylimo/pripylimo vieta) 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
http://www.regia.lt/
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5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti:  

✓ cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto oksidais, kietosio-

mis dalelėmis, sieros dioksidu, nemetaniniais lakiaisiais organiniai junginiais nuo trans-

porto priemonių); 

✓ stacionarūs fizikinės taršos šaltiniai (PŪV planuojamas naudoti pastatas); 

✓ mobilūs fizikinės taršos šaltiniai (sunkiosios ir lengvosios autotransporto priemonės). 

Detalus šių taršos  šaltinių, susijusių su planuojama ūkine veikla, aprašymas pateiktas 5.1-5.3 

skyriuose.  

5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

5.1.1. Aplinkos tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus perdirbimo metu stacionarūs aplinkos oro taršos 

šaltiniai eksploatuojami nebus. 

5.1.2 Aplinkos teršalų emisijos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių 

PŪV objekto teritorijoje veiksiantys mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

✓ 1 lengvoji autotransporto priemonė per parą; 

✓ 3 sunkiosios autotransporto priemonės per parą. 

UAB „Linerga“ PŪV metu iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskirs apie 

0,0034 t/metus teršalų. 

5.1.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė  

Iš mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų skaičiavimų rezultatų galima daryti išvadą, kad PŪV 

teritorijoje galimas nereikšmingas vietinis aplinkos oro taršos padidėjimas dėl automobilių ma-

nevravimo PŪV sklype ir jo prieigose, todėl aplinkos oro teršalų sklaida neatliekama. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

5.2.1 Kvapo taršos šaltiniai 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, iš ku-

rių išsiskirs kvapai, eksploatuojami nebus. 

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

poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

Informacija apie planuojamus stacionarius triukšmo taršos šaltinius pateikta 5.3.1 punkte, apie 

su įmone susijusius mobiliuosius triukšmo šaltinius – 5.3.2 punkte, apie triukšmo sklaidos mo-

deliavimui naudotą programinę įrangą ir sąlygas – 5.3.3 punkte, apie nejonizuojančios spindu-

liuotės šaltinių duomenis – 5.3.4 punkte. 

5.3.1. Informacija apie planuojamus įrengti stacionarius triukšmo šaltinius  

✓ Pastatas, iš kurio vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Filtravimas pastato viduje vyksta 

8 valandas dienos (7-19 val.) metu. Pastato išorinės atitvaros yra mūrinės, kurių storis 

115 mm. Skaičiavimuose priimtas triukšmo izoliacijos rodiklis Rw yra 41 dB, pagal 

http://www.dge-group.lt/
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CadnaA programos duomenų bazės informaciją. Pastato viduje veiks krumpliaratinis 

siurblys, kurio triukšmas vertintas pagal analogiško įrenginio triukšmo lygį, kuris yra 

96 dB (A).  

5.3.2. Informacija apie su įmone susijusius mobiliuosius triukšmo šaltinius 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė per parą, kuri atveža žaliavas (panaudotas maistinis 

aliejus) arba išveža produkciją (išvalytas panaudotas maistinis aliejus). Iš viso numa-

toma 200 reisų/metus (po 100 reisų žaliavų atvežimui ir produkcijos išvežimui). Skai-

čiavimuose priimta, kad dienos (7-19 val.) metu į stovėjimo aikštelę prie pastato, ku-

riame veiks aliejaus filtras, atvyks ir iš jos išvyks 2 aut./dieną; 

✓ 2 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, atliekų išvežimui (2 reisai per metus). 

Skaičiavimuose priimta, kad dienos (7-19 val.) metu į stovėjimo aikštelę prie pastato, 

kuriame veiks aliejaus filtras, atvyks ir iš jos išvyks 4 aut./dieną į abi puses; 

✓ 1 darbuotojų lengvoji autotransporto priemonė per parą. Skaičiavimuose priimta, kad 

dienos (7-19 val.) metu į stovėjimo aikštelę prie pastato, kuriame veiks aliejaus filtras, 

atvyks ir iš jos išvyks 2 aut./dieną į abi puses; 

5.3.3. Informacija apie skaičiavimams naudotą triukšmo sklaidos modeliavimo 

programinę įrangą ir sąlygas 

UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus apdorojimo Zietelos g. 3, Vilniaus m. sav suke-

liamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atliekami licencijuota triukšmo sklaidos modeliavimo 

kompiuterine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 

2019 MR 2).  

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos (7-19 val.), 

triukšmo lygis, kadangi su ūkine veikla susijęs triukšmo šaltiniai veiks tik dienos metu. 

Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m 

Skroblų g.  Nr. 31 13 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis 

Vertinimo vieta / teritorijos 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 riba 38-39 - - 

Rytinė riba 38-41 - - 

Pietinė riba 41-44 - - 

Vakarinė riba 39-41 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

http://www.dge-group.lt/
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Autotransporto sukeliamas triukšmas 

Artimiausių viešojo naudojimo gatvių autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygis nėra ver-

tinamas, nes su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas naudojamų Vilkpėdės ir Tūks-

tantmečio gatvių sraute atitinkamai tesudarys 0,02 % ir 0,005 – 0,008 % bei triukšmo lygio 

pokyčiui artimiausių gyvenamųjų pastatų aplinkoje įtakos neturės.  

IŠVADOS  

✓ Prognozuojama, kad UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus filtravimas Zietelos 

g. 3, Vilniaus m. sav., planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties įmo-

nės teritorijos ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys 

triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 

1-os lentelės 4-ą punktą. 

✓ Ūkinės veiklos triukšmas vakaro ir nakties periodais nėra vertinamas, kadangi su ūkine 

veikla susiję triukšmo šaltiniai veiks tik dienos metu. 

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 Biologinių, ekonominių, socialinių, psichologinių veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, identifikavimas ir aprašymas 

5.5.1 Biologiniai veiksniai 

Įmonės veiklos metu biologinės medžiagos nenaudojamos ir gamybinio proceso metu nesusi-

daro, todėl toliau šis veiksnys yra neaktualus ir toliau nenagrinėjamas.  

5.5.2 Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama įmonės veikla turi teigiamą poveikį. Geografiniu 

požiūriu veikla yra patogi ir ekonomiškai pagrįsta: vykdoma Vilniaus miesto pramoninėje te-

ritorijoje, netoli Pietinio Vilniaus aplinkkelio, o tai sąlygoja gerą žaliavų ir produkcijos trans-

portavimą, taip pat darbo vietų kūrimą išlaikymą, darbuotojams yra patogu atvažiuoti iki darbo 

vietos. Naujų darbo vietų kūrimas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę 

gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie miesto savivaldybės gerovės. Socialiniu po-

žiūriu UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus apdorojimo veikla daro nedidelę, bet tei-

giamą įtaką darbo rinkai, kadangi įmonėje sukurta 2 darbo vietos, darbuotojai bus aprūpinti 

socialiniu draudimu, įstatymų nustatyta tvarka jiems bus užtikrinamos socialinės garantijos.  

5.5.3 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 eksploatuojamos aikštelės nenumatomas remiantis šiais argumen-

tais: 

✓ panaudoto maistinio aliejaus apdorojimas bus vykdomas pramoniniame Vilniaus 

miesto rajone, uždarame pastate; gyvenamosios teritorijos nuo PŪV vietos nutolusios 

daugiau nei 200 m, artimiausios gydymo įstaigos – daugiau nei 400 m, ugdymo įstaigos 

– daugiau nei 500 m atstumu; kitų visuomeninės paskirties objektų artimoje aplinkoje 

taip pat nėra; 

http://www.dge-group.lt/
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✓ panaudoto maistinio aliejaus apdorojimo veikla neprieštarauja Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams; 

✓ fizikinės taršos neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai neprognozuojama, tai yra 

pagrįsta atlikus triukšmo veiksnių modeliavimą bei vertinimą;  

✓ cheminės taršos bei taršos kvapais nebus, nes PŪV teritorijoje nebus stacionarių oro 

taršos šaltinių. 

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Linerga“ panaudoto maistinio 

aliejaus apdorojimo veikla neigiamos psichologinės įtakos visuomenės sveikatai nedarys. 

6 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 

aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

Aplinkos komponentams planuojamos ūkinės veiklos vykdymas poveikio neturės arba jis bus 

nežymus, todėl specialios poveikio mažinimo priemonės daugumoje atvejų nereikalingos. Po-

veikio mažinimo priemones tikslinga taikyti tik esant potencialiam taršos pavojui, kuris esant 

įprastoms sąlygoms neprognozuojamas. Siekiant sumažinti UAB „Linerga“ neigiamą poveikį 

visuomenės sveikatai, numatoma įgyvendinti taršos poveikį mažinančias priemones: 

✓ Veikla, kurios metu bus atliekamas tik panaudoto aliejaus mechaninis apdorojimas (filt-

ravimas), bus vykdoma tik darbo dienomis ir darbo valandomis (8-17 val.); 

✓ Veikla bus vykdoma uždarame pastate, aliejaus atliekos į jame esantį aliejaus filtravimo 

įrenginį bus perpilamos iš autocisternos uždara sistema. 

Eksploatuojant UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus apdorojimo veiklavietę, neigiamo 

poveikio visuomenės sveikatai neprognozuojama. 

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, esama visuomenės sveikatos būklė verti-

nama analizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrindinius Vilniaus miesto, Vilniaus apskri-

ties ir Lietuvos gyventojų demografinius bei sergamumo rodiklius.  

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus perdirbimo veiklavietė yra įsikūrusi Vilniuje,  

Zietelos g. 3.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Vilniuje 2021 m. pradžioje gyveno 569 902 

gyventojas. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo 2011 m. duomenimis (Lietuvos statistikos 

departamento 2013 m. sausio 25 d. informacija), Vilniuje gyveno 524 406 gyventojai, iš jų 

234 834 vyrai ir 289 572 moterys.  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami 

duomenys, pateikiami Lietuvos, Vilniaus apskrities ir Vilniaus miesto gyventojų gimstamumo 

ir mirtingumo rodikliai. 

Gimstamumas. Vilniuje, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotar-

pyje tai didėjo, tai mažėjo. 2019 m. Vilniaus gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 12,1/1000, 

t. y. 1,2 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (Lietuvos 2019 m. gimstamumo vidurkis buvo 

9,8/1000 gyv.). 

Mirtingumas. Vilniaus miesto gyventojų mirtingumo rodiklis 2019 m. buvo 10,08/1000 gy-

ventojų, t. y. 1,4 karto mažesnis 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 ša-

lių ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Vilniaus miesto gyventojų 

mirties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mir-

tingumas nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų). 

UAB „Linerga“ panaudoto maistinio aliejaus apdorojimo veikla neigiamos įtakos Vilniaus 

miesto demografijai bei sergamumui neturės. Triukšmo modeliavimas parodė, kad triukšmas 

neviršija leidžiamų dydžių, stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių PŪV teritorijoje nebus, to-

dėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuo-

jamas. 

Natūralus gyventojų prieaugis. Natūralus gyventojų prieaugis Vilniuje yra teigiamas, pasta-

ruosius 5 metus vėl stebima didėjimo tendencija. 2019 m. Vilniuje šis rodiklis sudarė 2,03/1000 

gyv. ir buvo teigiamas, kai visoje Lietuvoje - neigiamas (-3,9/1000 gyv.). 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami Vilniaus apskrities gyventojų, Vilniaus miesto ir Lietuvos gyventojų sergamumo 

rodikliai. Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių 

rodiklių, todėl ši analizė atliekama remiantys oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos in-

formacijos centro duomenimis.  

Gyventojų sergamumas 2019 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m. 

Lietuva Vilnius  

Sostinės 

regionas/Vilniaus 

apskritis 

100000 gyv. 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5607 6687 6166 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1356 1111 1038 

Endokrininės sistemos ligos 7064 5899 5658 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3823 2329 2423 

Nervų sistemos ligos 6389 3941 4385 

Akių ligos 8436 7012 6933 

Ausų ligos 5534 4814 4798 

Kraujotakos sistemos ligos 8733 5510 5960 

Kvėpavimo sistemos ligos 26582 26413 25803 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 9356 8069 7949 

Odos ir poodžio ligos 7660 8471 8116 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 14541 11478 11718 

Urogenitalinės sistemos ligos 9514 8122 7960 

Įgimtos formavimosi ydos 1041 1304 1129 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 17397 15415 16052 

Apibendrinant Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities gyventojų sergamumą 2019 metais galima 

teigti, kad jis pagal daugelį rodiklių yra artimas Lietuvos vidurkiui ir ypatingai nuo šalies vi-

durkio nesiskiria. Numatoma, kad UAB „Linerga“ ūkinė veikla įtakos Vilniaus miesto gyven-

tojų sergamumui neturės.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą, nustatytas prognostinis poveikis toliau ap-

rašytoms pagrindinėms rizikos grupėms.  

http://www.dge-group.lt/
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Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Linerga“ veiklavietės teri-

torijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi stacio-

narių aplinkos oro taršos šaltinių nebus, o ūkinės veiklos sąlygojamas triukšmo lygis nei ties 

veiklavietės ribomis, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo 

ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-

ą ir 4-ą punktus. Vakaro ir nakties triukšmo lygis nebuvo nagrinėjamas, kadangi planuojamos 

ūkinės veiklos objekto teritorijoje triukšmo šaltiniai bus eksploatuojami tik dienos metu. 

Poveikis naudotojams. Galima daryti prielaidą, kad biodyzelino gamyklose naudojant nuo me-

chaninių priemaišų perfiltruotą aliejų neigiamas poveikis nenumatomas. 

Poveikis dirbantiesiems. UAB „Linerga“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Įmonėje 

kiekvienam darbuotojui bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos, darbo vieta ir aplinka bus saugi, 

patogi ir nekenksminga sveikatai. Įmonėje saugus darbas bus organizuojamas vadovaujantis 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Darbuotojai bus aprūpinti 

darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal darbo pobūdį. Jie bus priimami 

pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės 

aktų nustatyta tvarka. Įvertinus visas šias aplinkybes daroma išvada, kad poveikis darbuoto-

jams neprognozuojamas. 

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Teisinis reguliavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedo 2 

lentelės 7 p., atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiams (statiniams) nusta-

tomas 100 m sanitarinės apsaugos dydis (SAZ).  

Į normatyvinę 100 m SAZ gyvenamieji namai nepatenka. 

SAZ dydis nuo stacionarių taršos šaltinių, įvertinus įmonės poveikį pagal veiklos apimtį, tech-

nologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudo-

jimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. 

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 0,0546 ha. Į jį gyvenamosios ar rekreacinės pas-

kirties objektai nepatenka.  

http://www.dge-group.lt/
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8.3 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 esamų ir 

planuojamų oro taršos, kvapo, triukšmo šaltinių parametrus, taršos vertes aplinkoje, o taip pat 

ir foninį užterštumą. Kadangi cheminės taršos bei taršos kvapais nebus, duomenys apie tokią 

taršą neteikiami. Fizikinės taršos – triukšmo – sklaidos skaičiavimų vertės, triukšmo sklaidos 

žemėlapiai, informacija apie stacionarius ir mobilius triukšmo taršos šaltinius pateikta PVSV 

3 priede.  

9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, 

Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SOD-

ROS, SVEIDROS ataskaitų. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA, kurioje įdiegtos 

triukšmo skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 

2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir į-

vesties duomenų tikslumo. 

Oro taršos skaičiavimai. Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuo-

jami, vadovaujantis „EMEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV 

Road transport” metodika.  

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. 

http://www.dge-group.lt/
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10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

1. Stacionarių aplinkos oro taršos ir taršos kvapais šaltinių nebus. 

2. Dėl automobilių (mobilių aplinkos oro taršos šaltinių) manevravimo galimas tik 

nereikšmingas vietinis aplinkos oro taršos padidėjimas PŪV sklype ir jo prieigose. 

3. Triukšmo lygis ties bendrovės veiklavietės riba, o taip pat artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje neviršys nustatytų leistinų dydžių dienos metu. Vakaro ir 

nakties triukšmo lygis nebuvo nagrinėjamas, kadangi planuojamos ūkinės veiklos 

objekto teritorijoje triukšmo šaltiniai bus eksploatuojami tik dienos metu. 

4. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona apima įmonės veiklai nuomojamo pas-

tato užstatymo ir žemės komercinės paskirties transporto priemonės sustojimui 

plotą, kuris lygus 0,0546 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų ap-

linka nepatenka. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 0,0546 ha. Siūlomos SAZ ribos apima UAB „Li-

nerga“ PŪV nuomojamo pastato užstatymo (0,0496 ha) ir žemės komercinės paskirties trans-

porto priemonės sustojimui (0,005 ha) plotą.  

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo stebėsenos, emisijų kontrolės 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio 

subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, UAB „Linerga“ neatitinka ūkio sub-

jektų, kurie privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą, kriterijų. 

Pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus, 

UAB „Linerga“ ūkinės veiklos vykdymui turės gauti taršos leidimą su specialiąja leidimo da-

limi atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir 

šalinti) pagal 3.1 punktą (apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir 

paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos 

ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respub-

likos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos pre-

vencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirti-

nimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas). 

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

