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1

Aplinkos oro taršos vertinimas

UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalniai, Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant
AERMOD View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015
Lakes Environmental Software).

1.1

Aplinkos oro taršos šaltiniai

UAB „Kurana“ teritorijoje šiuo metu eksploatuojami 9 stacionarūs organizuoti aplinkos oro
taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.):
✓ Organizuotas taršos šaltiniai Nr. 001, 012 – termofikacinė elektrinė. Abiejuose o.t.š.

įrengta po du kogeneratorius su garo katilu – utilizatoriumi GARIONI NAVAL
NG/EG. Į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B),
kietosios dalelės (B), sieros dioksidas (B).
✓ Organizuotas taršos šaltiniai Nr. 002-01, 002-02, 013-01, 013-02 – termofikacinė
elektrinė. Abiejuose o.t.š. įrengta po vieną garo katilą Buderus Logano SHD 815 (4,5
MW). Į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A),
kietosios dalelės (A), sieros dioksidas (A).
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 003 – technologiniai įrenginiai biomasės apdorojimo
pastate. Į aplinkos orą išsiskiria etanolis, acto rūgštis, amoniakas, fenolis,
formaldehidas, sieros vandenilis ir LOJ.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 011 – grūdų malūnai TIETJEN DA 547 2 vnt. Į
aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: kietosios dalelės (C).
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 014 – nusierinimo baseinas. Į aplinkos orą išsiskiria
sieros vandenilis.
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 162 – dujų fakelas (žvakė). Į aplinkos orą išsiskiria
šie teršalai: anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B), kietosios dalelės (B), sieros
dioksidas (B).
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 174 – Biokuro katilas POLYTECHNIK PRO 6500
(6,5 MW). Į aplinkos orą išsiskiria šie teršalai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai
(A), kietosios dalelės (A).
✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – Etanolio rezervuarai 5vnt. Į aplinkos orą
išsiskiria etanolis.
✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 602 – benzino rezervuaras. Į aplinkos orą išsiskiria
LOJ.
UAB „Kurana“ teritorijoje įgyvendinus plėtrą, bus eksploatuojami esami (išskyrus Nr. 014
o.t.š.) ir papildomai veiks dar 6 stacionarūs organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau –
o.t.š.):
✓ Organizuotas taršos šaltiniai Nr. 015, 016, 017 – grūdų malūnų ortakiai. Į aplinkos orą
išsiskirs kietosios dalelės (C).
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 018 – pašarų džiovykla. Į aplinkos orą išsiskirs šie

teršalai: anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B), kietosios dalelės (C).
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 019-01 – biokuro katilinės pagrindinis katilas. Į
aplinkos orą išsiskirs šie teršalai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), kietosios
dalelės (A).
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 019-02 – biokuro katilinės rezervinis katilas. Į aplinkos
orą išsiskirs šie teršalai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), kietosios dalelės
(A), sieros dioksidas (A).
✓ Neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 607 – Etanolio talpos. Į aplinkos orą išsiskirs
etanolis.
Žemiau 1-oje lentelėje pateikiami vertinamų taršos šaltinių fiziniai parametrai, o 2-oje lentelėje
- į aplinkos orą išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai. Oro taršos šaltinių schema
pateikta Priede Nr. 1 „Oro taršos šaltinių schema“.
Į aplinkos orą iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių (sunkusis ir lengvasis autotransportas) taip
pat išsiskirs: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), kietosios
dalelės (KD10 ir KD2,5) bei nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ).
Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis
„EMEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport”
metodika. Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą
Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo
ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų
išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442).
Oro taršos vertinimo ataskaitoje apskaičiuoti aplinkos oro teršalų metiniai ir momentiniai
kiekiai, išsiskirsiantys iš mobilių taršos šaltinių (lengvosios ir sunkiosios autotransporto
priemonės):
✓ 7 lengvųjų autotransporto priemonių per parą, atvyksiančių į antžemines lengvųjų
automobilių stovėjimo aikšteles. Iš viso 14 lengvųjų aut./parą į abi puses;
✓ 75 sunkiųjų autotransporto priemonės per parą, atvyksiančių prie planuojamų
pakrovimo/iškrovimo aikštelių. Iš viso 150 sunkiųjų aut./parą į abi puses.
Apskaičiuoti metiniai ir momentiniai aplinkos oro taršalų kiekiai iš lengvųjų ir sunkiųjų
autotransporto priemonių: CO – 0,0835 t/metus (0,0026 g/s), NOx – 0,2116 t/metus (0,0067
g/s), NMLOJ – 0,0481 t/metus (0,00152 g/s), KD – 0,0148 t/metus (0,0005 g/s), SO2 –
0,000088 t/metus (0,0000027 g/s).

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

4
UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalniai, Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
Oro ir kvapo vertinimo ataskaita

1 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys
Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Taršos šaltiniai

Pavadinimas

Nr.

Centro koordinatės
(LKS’94)

1

2

3

kaminas
kaminas
kaminas
ortakis
ortakis
kaminas
kaminas
kaminas
ortakis
fakelas
kaminas
neorganizuotas
neorganizuotas

001
002-01
002-02
003
011
012
013-01
013-02
014
162
174
601
602

6215340,0
6215345,0
6215345,0
6215355,0
6215315,0
6215340,0
6215347,0
6215347,0
6215293,0
6215414,0
6215442,0
6215397,0
6215395,0

525380,0
525424,0
525424,0
525417,0
525348,0
525382,0
525424,0
525424,0
525443,0
525423,0
525285,0
525375,0
525367,0

kaminas
kaminas
kaminas
ortakis
ortakis
kaminas
kaminas
kaminas
ortakis
ortakis
ortakis
kaminas
kaminas

001
002-01
002-02
003
011
012
013-01
013-02
015
016
017
018
019-01

6215340,0
6215345,0
6215345,0
6215355,0
6215315,0
6215340,0
6215347,0
6215347,0
6215514,0
6215510,0
6215504,0
6215509,0
6215494,0

525380,0
525424,0
525424,0
525417,0
525348,0
525382,0
525424,0
525424,0
525387,0
525387,0
525387,0
525526,0
525267,0

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Aukštis,
m

Išėjimo angos
matmenys, m

4
5
Esama situacija
32,0
0,8
32,0
0,6
32,0
0,6
27,0
0,5
17,3
0,3
32,0
0,8
32,0
0,6
32,0
0,6
1,0
0,8
6,6
1,625
30,0
0,8
10,0
0,5
10,0
0,5
Perspektyvinė situacija
32,0
0,8
32,0
0,6
32,0
0,6
27,0
0,8
17,3
0,3
32,0
0,8
32,0
0,6
32,0
0,6
25,0
0,45
25,0
0,45
25,0
0,325
18,0
0,95
20,0
0,8
www.dge-group.lt

Teršalų išmetimo
(stacionarių taršos
šaltinių
veikimo) trukmė,
val./m

Srauto
greitis,
m/s
6

Temperatūra,
ºC
7

Tūrio
debitas,
Nm3/s
8

7,5
5,1
5,1
9,0
12,3
7,5
5,0
5,0
13,7
6,9
8,3
5,0
5,0

189
211
211
45
21
189
227
227
21
1175
53
0
0

2,227
0,813
0,813
1,516
0,807
2,227
0,771
0,771
6,391
2,697
3,492
0,981
0,981

8400
8400
8400
8400
5877
8400
8400
8400
5856
36
8472
8760
8760

7,5
5,1
5,1
10,9
12,3
7,5
5,0
5,0
10,4
10,4
13,4
18,4
9,4

189
211
211
22
21
189
227
227
21
21
21
160
160

2,227
0,813
0,813
5,067
0,807
2,227
0,771
0,771
1,667
1,667
1,111
13,00
4,738

8400
8400
8400
8400
5877
8400
8400
8400
8000
8000
8000
8400
8400
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kaminas
fakelas
kaminas
neorganizuotas
neorganizuotas
neorganizuotas

019-02
162
174
601
602
607

6215494,0
6215414,0
6215442,0
6215397,0
6215395,0
6215449,0

525267,0
525423,0
525285,0
525375,0
525367,0
525428,0

20,0
6,6
30,0
10,0
10,0
10,0

0,6
1,625
0,8
0,5
0,5
0,5

15,6
6,9
8,3
5,0
5,0
5,0

160
1175
53
0
0
0

4,408
2,697
3,492
0,981
0,981
0,981

8400
36
8472
8760
8760
8760

2 lentelė. Taršos šaltinių tarša į aplinkos orą
Cecho ar kt. pavadinimas
arba Nr.

Taršos šaltiniai
Nr.

Teršalai
Pavadinimas

Kodas

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė,
t/m.
vnt.
maks.

Esama situacija
2 kogeneratoriai su garo
katilu-utilizatoriumi
GARIONI NAVAL NG/EG
Garo katilas Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.1

001

002_01

(deginant biodujas)
Garo katilas Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.1

002_02

(deginant gamtines dujas)

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Acto rūgštis
Etanolis
Fenolis
Formaldehidas
LOJ
Sieros vandenilis

177
250
6493
1753
177
250
1753
1753
177
250
1753
1753
74
739
846
871
308
1778

g/s
g/s
g/s
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

1,25477
1,91034
0,00350
0,05707
400
350
2,3
35
400
350
2,1
35
0,09141
0,06807
0,01865
0,01865
0,33216
0,02865

35,923
27,643
0,801
0,093
5,8
14,8
0,156
0,825
2,104
0,022
0,243
1,770
0,504
0,490
8,709
0,665

Technologiniai įrenginiai
biomasės apdorojimo pastate

003

Grūdų malūnai
TIETJEN DA 547 2vnt.

011

Kietosios dalelės (C)

4281

g/s

0,16221

1,989

012

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)

177
250
6493
1753

g/s
g/s
g/s
g/s

1,21661
2,14126
0,00423
0,05159

36,292
49,794
0,101
0,963

2 kogeneratoriai su garo
katilu-utilizatoriumi
GARIONI NAVAL NG/EG

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

6
UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalniai, Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
Oro taršos ir kvapo vertinimo ataskaita
Cecho ar kt. pavadinimas
arba Nr.
Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.2
kaminas
(deginant fuzelius)
Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.2
kaminas
(deginant biodujas)
Nusierinimo baseinas
Dujų fakelas (žvakė)
Biokuro katilo
POLYTECHNIK PRO 6500
(6,5 MW) kaminas
Etanolio rezervuarai 5vnt.
Benzino rezervuaras

2 kogeneratoriai su garo
katilu-utilizatoriumi
GARIONI NAVAL NG/EG
Garo katilas Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.1

Taršos šaltiniai
Nr.

013_01

013_02
014
162

174
601
602

001

002_01

(deginant biodujas)
Garo katilas Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.1

002_02

(deginant gamtines dujas)
Technologiniai įrenginiai
biomasės apdorojimo pastate

003

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė,
Pavadinimas
Kodas
t/m.
vnt.
maks.
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
500
1,606
Azoto oksidai (A)
250
mg/Nm3
450
5,285
Kietosios dalelės (A)
6493
mg/Nm3
200
0,345
Sieros dioksidas (A)
1753
mg/Nm3
1700
1,623
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
400
5,800
Azoto oksidai (A)
250
mg/Nm3
350
14,800
Kietosios dalelės (A)
6493
mg/Nm3
2,9
0,156
Sieros dioksidas (A)
1753
mg/Nm3
35
Sieros vandenilis
1778
g/s
0,06583
1,199
Anglies monoksidas (B)
5917
g/s
0,10788
0,140
Azoto oksidai (B)
5872
g/s
0,94395
0,122
Kietosios dalelės (B)
6486
g/s
0,09440
0,012
Sieros dioksidas (B)
5897
g/s
0,05394
0,007
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
119
64,614
Azoto oksidai (A)
250
mg/Nm3
301
10,316
Kietosios dalelės (A)
6493
mg/Nm3
59,4
1,156
Etanolis
739
g/s
0,00041
0,013
LOJ
308
g/s
0,00989
0,117
Perspektyvinė situacija
Anglies monoksidas (A)
177
g/s
1,25477
36,292
Azoto oksidai (A)
250
g/s
2,14126
49,794
Kietosios dalelės (A)
6493
g/s
0,00423
0,101
Sieros dioksidas (A)
1753
g/s
0,05707
0,0963
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
400,0
5,8
Azoto oksidai (A)
250
mg/Nm3
350,0
14,8
Kietosios dalelės (A)
1753
g/s
0,005
0,156
Sieros dioksidas (A)
1778
mg/Nm3
35,0
0,099
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
400,0
4,284
Azoto oksidai (A)
250
mg/Nm3
350,0
10,931
Kietosios dalelės (A)
1753
g/s
0,005
0,115
Sieros dioksidas (A)
1778
mg/Nm3
35,0
0,099
Amoniakas
134
g/s
0,0006
0,018
LOJ
308
g/s
0,0304
0,919
Sieros vandenilis
1778
g/s
0,0005
0,015
www.dge-group.lt
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Cecho ar kt. pavadinimas
arba Nr.
Grūdų malūnai
TIETJEN DA 547 2vnt.
2 kogeneratoriai su garo
katilu-utilizatoriumi
GARIONI NAVAL NG/EG
Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.2
kaminas
(deginant fuzelius)
Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (4,5 MW) Nr.2
kaminas
(deginant biodujas)
Grūdų malūnų ortakis
Grūdų malūnų ortakis
Grūdų malūnų ortakis

Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė,
t/m.
vnt.
maks.

Nr.

Pavadinimas

Kodas

011

Kietosios dalelės (C)

4281

g/s

0,16221

1,989

Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Sieros dioksidas (A)
Kietosios dalelės (C)
Kietosios dalelės (C)
Kietosios dalelės (C)
Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)
LOJ
Kietosios dalelės (C)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Anglies monoksidas (B)
Azoto oksidai (B)
Kietosios dalelės (B)
Sieros dioksidas (B)
Anglies monoksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Kietosios dalelės (A)

177
250
6493
1753
177
250
6493
1753
177
250
6493
1753
4281
4281
4281
5917
5872
308
4281
177
250
6493
177
250
1753
5917
5872
6486
5897
177
250
6493

g/s
g/s
g/s
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
mg/Nm3
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
g/s
g/s
g/s
g/s
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

1,21661
2,14126
0,00423
0,05707
500
450
200
1700
400
350
0,005
35
0,104
0,104
0,067
0,390
0,779
0,097
0,163
36,0
300
30
0,384
200
100
0,10788
0,94395
0,09440
0,05394
119
301
59,4

36,292
49,794
0,101
0,963
2,905
9,558
0,656
2,936
5,8
14,8
0,156
0,099
3,000
3,000
2,000
9,722
24,807
7,710
4,929
153,363
24,484
4,574
6,964
17,77
0,161
0,140
0,122
0,012
0,007
64,614
10,316
1,156

012

013_01

013 02
015
016
017

Pašarų džiovyklos kaminas

018

Biokuro katilinės kaminas
(pagrindinis katilas)

019_01

Biokuro katilinės katilas
(rezervinis katilas)

019_02

Dujų fakelas (žvakė)

162

Biokuro katilo
POLYTECHNIK PRO 6500
(6,5 MW) kaminas

174
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Cecho ar kt. pavadinimas
arba Nr.
Etanolio rezervuarai 5vnt.
Benzino rezervuaras
Etanolio talpos

Taršos šaltiniai

Teršalai

Nr.

Pavadinimas

Kodas

601
602
607

Etanolis
LOJ
Etanolis

739
308
739

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė,
t/m.
vnt.
maks.
g/s
0,00041
0,013
g/s
0,00989
0,117
g/s
0,0019
0,060
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1.2

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos
galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai,
plotiniai, tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus,
simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis
taip pat taikomas oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo,
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti, bei valandos
vidurkių koncentracijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių
meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra
įtrauktas į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų
vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos
reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis
koncentracijos vertėmis.
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo
naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2019 m. spalio 21 d.,
pateikta penkerių metų (2014-01-01–2018-12-31) Panevėžio meteorologijos stoties
meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą,
kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C),
vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°), debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm),
santykinė drėgmė (%), atmosferos slėgis stoties aukštyje (hPa). LHMT pažyma pateikiama
Priede Nr. 5: „Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“.
Atliekant kietųjų dalelių (KD), anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx) ir sieros dioksido
(SO2) sklaidos skaičiavimus, vadovaujamasi įsakymo 3.1-3.3 p.p. reikalavimais, kuriuose
nurodoma naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenis, indikatorinių
aplinkos oro kokybės vertinimų duomenis, modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro
užterštumo duomenis išlaikant eiliškumą. Atliekant acto rūgšties, amoniako, etanolio, fenolio,
formaldehido, benzino (lakiųjų organinių junginių), sieros vandenilio sklaidos modeliavimą,
naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki
2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir
iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis inventorizacijos
ataskaitų įforminimo tvarka, duomenys. Duomenų apie planuojamas ūkines veiklas (toliau –
PŪV), dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas dėl PŪV
galimybių ir kurių poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos
dokumentuose) būtų pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo
duomenys, nėra.
Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštai
Nr. (30.3)-A4E-Nr. R-20/129 (2020-06-08) ir Nr. (30.3)-A4E-Nr. R-20/181 (2020-09-09)
pateikti Priede Nr. 6: „Aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštai“.
Oro teršalų sklaidos skaičiavimams naudotos 2019 m. santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų
vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės Panevėžio regione:
✓ Anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3;
✓ Azoto dioksidas (NO2) – 3,3 µg/m3;
✓ Kietosios dalelės (KD10) – 10,3 µg/m3;
✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 7,2 µg/m3;
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✓ Sieros dioksidas (SO2) – 2,8 µg/m3.
Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo
laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 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” (Žin., 2001, Nr. 106-3827). Specifinių
aplinkos oro teršalų (amoniako) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio
ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo
verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185).
Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų: anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2),
sieros dioksido (SO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir koncentracijų ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 3-ioje lentelėje, o skaičiuojamų specifinių
aplinkos oro teršalų: etanolio, acto rūgšties, amoniako, fenolio, formaldehido, sieros vandenilio
ir benzino (LOJ), ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės vertės pateikta 4-oje lentelėje.
3 lentelė. Pagrindinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai

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

1 valandos
200 µg/m3
350 µg/m3

8 val. vidurkis
10 mg/m3
-

24 valandų
50 µg/m3
125 µg/m3

Metinė
40 µg/m3
40 µg/m3
20 µg/m3
-

4 lentelė. Vertintų teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės
Teršalo pavadinimas
Etanolis
Acto rūgštis
Amoniakas
Fenolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis
Benzinas (LOJ)

Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3
1 val. 98,5 procentilio
vidutinė 24 valandų
1,4
0,20
0,06
0,20
0,04
0,010
0,003
0,1
0,01
0,008
5,0
1,5

Apibendrintos esamos situacijos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės
pateikiamos 5-oje lentelėje, o perspektyvinės situacijos – pateikiamos 6-oje lentelėse.
5 lentelė. Suskaičiuotos esamos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis
Anglies monoksidas 8 val.
Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio
Azoto dioksidas vidutinė metinė
Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio
Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Maks. koncentracija be
fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis, %

µg/m3

RV dalis, %

85,9
52,6
3,5
3,1
1,8

0,9
26,3
8,8
7,8
3,6

590,0
70,0
8,0
17,5
18,0

5,9
35,0
20,0
43,8
36,0
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Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė
Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio
Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio
Etanolis 1 val. 98,5 procentilio
Acto rūgštis 1 val. 98,5 procentilio
Acto rūgštis vidutinė 24 val.
Fenolis 1 val. 98,5 procentilio
Fenolis vidutinė 24 val.
Formalhedidas 1 val. 98,5 procentilio
Formalhedidas vidutinė 24 val.
Sieros vandenilis 1 val. 98,5 procentilio
Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji
organiniai junginiai) 1 val. 98,5 procentilio
Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji
organiniai junginiai) vidutinė 24 val.

0,9
19,7
6,1
1,0
1,32
1,20
0,27
0,25
0,27
0,25
8,4*

4,5
5,6
4,9
0,1
0,7
2,0
2,7
8,3
0,3
2,5

11,1
22,8
8,2
-

55,5
6,5
6,6
-

5,4

0,1

9,0

0,2

4,8

0,3

9,5

0,6

*Didesnė už RV sieros vandenilio 1 val. 98,5 procentilio maksimali koncentracija susidaro UAB
„Kurana“ teritorijoje ir neišeina iš jos ribų. Sieros vandenilio koncentracija ties sklypo ribomis sudaro
2,04-4,55 µg/m3 ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Anglies monoksidas. Suskaičiuota didžiausia esama vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 85,9 µg/m3 (0,9 % RV), įvertinus foną – 590 µg/m3
(5,9 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Azoto dioksidas. Suskaičiuota didžiausia esama vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija
be fono siekia 3,5 µg/m3 (8,8 % RV), įvertinus foną – 8,0 µg/m3 (20,0 % RV) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido
koncentracija be fono gali 52,6 µg/m3 (26,3 % RV), įvertinus foną – 70,0 µg/m3 (35,0 % RV)
nustatytos ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 1,8 µg/m3 (3,6 % RV), įvertinus foną – 18,0 µg/m3 (36,0 % RV) ir neviršija
ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų
dalelių koncentracija be fono siekia 3,1 µg/m3 (7,8 % RV), įvertinus foną – 17,5 µg/m3 (RV
lygi 43,8 µg/m3) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota
didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių
3
koncentracija be fono siekia 0,9 µg/m (4,5 % RV), įvertinus foną – 11,1 µg/m3 ir sudaryti 55,5
% nustatytos ribinės vertės.
Sieros dioksidas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija
be fono gali siekti 19,7 µg/m3 (5,6 % RV), įvertinus foną – 22,8 µg/m3 (6,5 % RV) bei neviršija
ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros
dioksido koncentracija be fono gali siekti 6,1 µg/m3 (4,9 % RV), įvertinus foną – 8,2 µg/m3
(6,6 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Etanolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 1,0 µg/m3
(0,1 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Acto rūgštis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 1,32
µg/m3 (0,7 % RV), o vidutinė 24 val. acto rūgšties koncentracija be fono gali siekti 1,2 µg/m3
(2,0 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Fenolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,27 µg/m3
(2,7 % RV), o vidutinė 24 val. fenolio koncentracija be fono gali siekti 0,25 µg/m3 (8,3 % RV)
ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Formalhedidas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia
0,27 µg/m3 (0,3 % RV), o vidutinė 24 val. formalhedido koncentracija be fono gali siekti 0,25
µg/m3 (2,5 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Sieros vandenilis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali
siekti 8,4 µg/m3 (105,0 % RV). Didesnė už ribinę vertę sieros vandenilio koncentracija
apskaičiuota UAB „Kurana“ gamybinėje teritorijoje, tačiau prie sklypo ribų šio teršalo
koncentracija tesiekia 2,04-4,55 µg/m3 ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos
apsaugai. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje šio teršalo koncentracija taip pat RV neviršija.
Benzinas (LOJ). Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia
5,4 µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus foną – 9,0 µg/m3 (0,2 % RV) ir neviršija ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Vidutinė 24 val. benzino (LOJ) koncentracija be fono ir
siekia 4,8 µg/m3 (0,3 % RV), įvertinus foną – 9,5 µg/m3 (0,6 % RV) ir neviršija ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
6 lentelė. Suskaičiuotos perspektyvinės maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis
Anglies monoksidas 8 val.
Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio
Azoto dioksidas vidutinė metinė
Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio
Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė
Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė
Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio
Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio
Etanolis 1 val. 98,5 procentilio
Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio
Amoniakas vidutinė 24 val.
Sieros vandenilis 1 val. 98,5 procentilio
Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji organiniai
junginiai) 1 val. 98,5 procentilio
Benzinas (iš benzino išsiskiriantys lakieji organiniai
junginiai) vidutinė 24 val.

Maks. koncentracija
be fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis, %

µg/m3

RV dalis, %

578,0
82,0
5,0
4,06
2,25
1,13
22,3
6,3
0,3
0,008
0,01
0,006

5,8
41,0
12,5
10,2
4,5
5,7
6,4
5,0
0,02
0,004
0,025
0,1

1047,8
100,3
9,6
17,5
18,10
11,0
25,2
8,5
-

10,5
50,2
24,0
43,8
36,2
55,0
7,2
6,8
-

1,7

0,03

8,7

0,17

1,6

0,1

9,0

0,6

Anglies monoksidas. Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 578,0 µg/m3 (5,8 % RV), įvertinus foną – 1047,8
µg/m3 (10,5 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Azoto dioksidas. Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be fono
siekia 5,0 µg/m3 (12,5 % RV), įvertinus foną – 9,6 µg/m3 (24,0 % RV) ir neviršija nustatytos
ribinės vertės. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti
82,0 µg/m3 (41,0 % RV), o įvertinus foną – 100,3 µg/m3 ir sudaryti 50,2 % nustatytos ribinės
vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 2,25 µg/m3 (4,5 % RV), įvertinus foną – 18,1 µg/m3 (36,2 % RV) ir neviršija
ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų
dalelių koncentracija be fono siekia 4,06 µg/m3 (10,2 % RV), įvertinus foną – 17,5 µg/m3 (RV
lygi 43,8 µg/m3) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
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Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota
didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių
3
koncentracija be fono siekia 1,13 µg/m (5,7 % RV), įvertinus foną – 11,0 µg/m3 ir sudaryti
55,0 % nustatytos ribinės vertės.
Sieros dioksidas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija
be fono gali siekti 22,3 µg/m3 (6,4 % RV), įvertinus foną – 25,2 µg/m3 (7,2 % RV) ir neviršija
nustatytos ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be
fono gali siekti 6,3 µg/m3 (5,0 % RV), įvertinus foną – 8,5 µg/m3 (6,8 % RV) ir neviršija
nustatytos ribinės vertės.
Etanolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,3 µg/m3
(0,02 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Amoniakas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,008
µg/m3 (0,004 % RV), o vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono gali siekti 0,01 µg/m3
(0,025 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Sieros vandenilis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono gali
siekia 0,006 µg/m3 (0,1 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Benzinas (LOJ). Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia
1,7 µg/m3 (0,03 % RV), įvertinus foną – 8,7 µg/m3 (0,17 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės
vertės. Vidutinė 24 val. benzino (LOJ) koncentracija be fono ir siekia 1,6 µg/m3 (0,1 % RV),
įvertinus foną – 9,0 µg/m3 (0,6 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 2:
„Esamos oro taršos sklaidos žemėlapiai“ ir Priede Nr. 3: „Esamos oro taršos sklaidos
žemėlapiai“. Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 60 m, receptorių skaičius – 1200.
Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos
žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.

1.3

Išvados
✓ Nustatyta, kad šiuo metu ir po UAB „Kurana“ plėtros projekto įgyvendinimo anglies
monoksido (CO) ir azoto dioksido (NO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), sieros
dioksido (SO2), etanolio, metanolio, acto rūgšties, amoniako, fenolio, formalhedido,
sieros vandenilio, benzino (LOJ) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu aplinkos ore
bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršys nustatytų aplinkos oro užterštumo
normų.

2

Kvapo taršos vertinimas

Esamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje veikia 8 vnt. organizuoti o.t.š. ir 3 vnt. neorganizuoti
o.t.š., iš kurių išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintys teršalai: azoto dioksidas (NO2), sieros
dioksidas (SO2), acto rūgštis, amoniakas, fenolis, formalhedidas, sieros vandenilis ir etanolis.
Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje po plėtros veiks 10 vnt. organizuotų o.t.š. ir 4
vnt. neorganizuotų o.t.š., iš kurių išsiskirs kvapo slenksčio vertę turintys teršalai: azoto
dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2), sieros vandenilis ir etanolis.
Informacija apie kvapo taršos šaltinius pateikta oro ir kvapo taršos vertinimo ataskaitos 1.1
skyriuje. Taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikti 1.1 skyriaus 1-oje lentelėje.
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2.1

Kvapo emisijos skaičiavimas

Kvapo emisija apskaičiuota remiantis UAB „Kurana“ gamyklai 2019 metais atlikta aplinkos
oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita bei vadovaujantis 2007
m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-362 dėl
Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore” patvirtinimo (Žin., 2007, Nr.55-2162) ir „Kvapų
valdymo metodinės rekomendacijos“ pateiktomis kvapo slenksčio vertėmis. Vertinamų teršalų
kvapo slenksčio vertės pateiktos 7-oje lentelėje.
7 lentelė. Kvapo slenksčio vertę turintys cheminiai junginiai (teršalai)
Kvapo slenksčio vertė

Teršalo pavadinimas

ppm
0,186
0,708
5,75
0,011
0,871
-

Azoto dioksidas
Sieros dioksidas
Acto rūgštis
Amoniakas
Etanolis
Fenolis
Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)
Sieros vandenilis

mg/m3
0,356
1,887
0,043
4,074
0,280
0,043
1,088
0,00076

Kvapo emisija OUE/s apskaičiuota pagal nustatytą kvapus skleidžiančių medžiagų
koncentraciją mg/m3, naudojant formulę:
𝑃=

𝑀𝑉 ∙ 1000
, 𝑂𝑈𝐸 /s
𝑌

MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s;
Y – kvapo slenkstis, mg/m3.
Kvapo slenksčio vertės perskaičiavimui iš ppm į mg/m3 naudojama formulė:
𝑌=

𝑋𝑝𝑝𝑚 ∙ 𝑀
, 𝑚𝑔/𝑚3
24,04

Xppm – kvapo slenkstis, ppm;
M – molekulinė masė, g/mol.
Suskaičiuota kvapo taršos šaltinių emisija pateikta 8-oje lentelėje. Analogiški skaičiavimai
atlikti ir apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikis aplinkos orui vertinamas, iki 2 km atstumu
esančių ūkinės veiklos objektų taršos šaltiniams, iš kurių išsiskiria kvapo slenksčio vertę
turintys teršalai.
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8 lentelė. Išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai bei suskaičiuotas kvapo kiekis atskiruose taršos šaltiniuose (esama ir perspektyvinė situacija).
Taršos šaltiniai

Teršalai

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
Nr.
2 kogeneratoriai su garo katiluutilizatoriumi GARIONI NAVAL
NG/EG
Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.1 kaminas
Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.1 kaminas

001

002_01

002_02

Technologiniai įrenginiai biomasės
apdorojimo pastate

003

2 kogeneratoriai su garo katiluutilizatoriumi GARIONI NAVAL
NG/EG

012

Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.2 kaminas

013_01

Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.2 kaminas

013_02

Nusierinimo baseinas

014

Dujų fakelas (žvakė)

162

Biokuro katilo POLYTECHNIK PRO
6500 (6,5 MW) kaminas

174

Etanolio rezervuarai 5vnt.

601

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Pavadinimas

Kodas

Esama situacija
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1778
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1778
(A)
Acto rūgštis
74
Etanolis
739
Fenolis
846
Formaldehidas
871
Sieros vandenilis
1778
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Sieros vandenilis
1778
Azoto oksidai (B)
5872
Sieros dioksidas (B)
5897
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Etanolis
739

www.dge-group.lt

Numatoma (prašoma
leisti) tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
maks.

Suskaičiuota maksimali kvapo emisija
Kvapo slenksčio vertė,
mg/m3

g/s

1,91034

0,356

g/s

0,05707

1,887

350,0

0,356

35,0

1,887

350,0

0,356

35,0

1,887

g/s
g/s
g/s
g/s
g/s
g/s

0,09141
0,06807
0,01865
0,01865
0,02865
2,14126

0,043
0,280
0,043
1,088
0,00076
0,356

g/s

0,05159

1,887

mg/Nm3

450

0,356

mg/Nm3

1700

1,887

mg/Nm3

350

0,356

mg/Nm3

35

1,887

g/s
g/s
g/s
mg/Nm3

0,06583
0,94395
0,05394
750

0,00076
0,356
1,887
0,356

mg/Nm3

400

1,887

g/s

0,00041

0,109

mg/Nm3
mg/Nm

3

mg/Nm3
mg/Nm

3

Kvapo emisija,
OUE/s

5396,3

814,4

814,4

40517,2

6042,1

1669,2

771,5
86618,4
2680,1
2576,1
3,8
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Taršos šaltiniai

Teršalai

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
Nr.
2 kogeneratoriai su garo katiluutilizatoriumi GARIONI NAVAL
NG/EG
Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.1 kaminas
Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.1 kaminas
Technologiniai įrenginiai biomasės
apdorojimo pastate
2 kogeneratoriai su garo katiluutilizatoriumi GARIONI NAVAL
NG/EG
Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.2 kaminas
Garo katilo Buderus Logano SHD 815
(3,63 MW) Nr.2 kaminas
Pašarų džiovyklos kaminas
Biokuro katilinės kaminas (pagrindinis
katilas)

001

002_01

002_02
003
012

013_01

013_02
018
019_01

Biokuro katilinės katilas (rezervinis
katilas)

019_02

Dujų fakelas (žvakė)

162

Biokuro katilo POLYTECHNIK PRO
6500 (6,5 MW) kaminas

174

Etanolio rezervuarai 5vnt.

601

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Pavadinimas

Kodas

Perspektyvinė situacija
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1778
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1778
(A)
Amoniakas
134
Sieros vandenilis
1778
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Azoto oksidai (A)
250
Sieros dioksidas
1753
(A)
Azoto oksidai (B)
5872

Numatoma (prašoma
leisti) tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
maks.

Suskaičiuota maksimali kvapo emisija
Kvapo slenksčio vertė,
mg/m3

Kvapo emisija,
OUE/s

g/s

2,14126

0,356

g/s

0,05707

1,887

350,0

0,356

35,0

1,887

350,0

0,356

35,0

1,887

g/s
g/s
g/s

0,0006
0,0005
2,14126

4,074
0,00076
0,356

g/s

0,05707

1,887

mg/Nm3

450

0,356

mg/Nm3

1700

1,887

mg/Nm3

350

0,356

mg/Nm3

35

1,887

g/s
g/s

0,779

0,356

2188,2

1,4214

0,356

3992,7

g/s
g/s

0,8816

0,356

0,4408

1,887

5872
5897
250

g/s
g/s
mg/Nm3

0,94395
0,05394
750

0,356
1,887
0,356

1753

mg/Nm3

400

1,887

739

g/s

0,00041

0,109

Azoto oksidai (A)

250

Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas
(A)
Azoto oksidai (B)
Sieros dioksidas (B)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas
(A)
Etanolis

250
1753

www.dge-group.lt

mg/Nm3
mg/Nm

3

mg/Nm3
mg/Nm

3

6044,9

814,4

814,4
658,0
6044,9

1669,2

771,5

2710,0
2680,1
2576,1
3,8
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Taršos šaltiniai

Teršalai

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
Etanolio talpos

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

Nr.

Pavadinimas

Kodas

607

Etanolis

739

www.dge-group.lt

Numatoma (prašoma
leisti) tarša
Vienkartinis dydis
vnt.
maks.
g/s
0,0019

Suskaičiuota maksimali kvapo emisija
Kvapo slenksčio vertė,
mg/m3
0,109

Kvapo emisija,
OUE/s
17,4
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2.2

Kvapo pažemio koncentracijos skaičiavimo rezultatai

Kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinė įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos
galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių išskiriamų teršalų
koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos šaltinių išskiriančių
kvapų sklaidos scenarijus. Modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek vienos, tiek kelių
medžiagų susidariusią kvapo koncentraciją, bei naudoti teršalų išsiskyrimo šaltiniuose kvapo
koncentracijos nustatymo tyrimais įvertintą kvapo koncentraciją.
AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas,
pritaikant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su 2010 m spalio 4 d. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 Lietuvos higienos norma HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Nurodyta kvapo
koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3. Tačiau vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-959 dėl Lietuvos respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir
Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, didžiausia
leidžiama kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore nuo 2024 m sausio 1 d. neturi
viršyti 5 OUE/m3
Atliekant kvapo sklaidos skaičiavimus buvo naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
(toliau – LHMT) 2019 m. spalio 21 d., pateikta penkerių metų (2014-01-01–2018-12-31)
Panevėžio meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo
modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti
meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°),
debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm), santykinė drėgmė (%), atmosferos slėgis stoties
aukštyje (hPa).
Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai pateikti 9-oje lentelėje.
9 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo pažemio koncentracija
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis
Esama 1 val. 98,08 procentilio

Maks. koncentracija
be fono
OUE/m3
7,5

Maks. koncentracija
su fonu
OUE/m3
7,5

0,15

0,17

Perspektyvinė 1 val. 98,08 procentilio

Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai prie UAB „Kurana“ sklypo ribų pateikti 10oje lentelėje, o artimiausioje gyvenamoje aplinkoje – 11-oje lentelėje.
10 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija prie planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribų
Kvapų vertinimo vieta / planuojamo
ūkinės veiklos objekto sklypo ribos

Suskaičiuota kvapo
koncentracija be fono,
OUE/m3
Esama situacija

Suskaičiuota kvapo
koncentracija su fonu,
OUE/m3

Šiaurinė sklypo riba

1,9-3,0

1,9-3,0

Rytinė sklypo riba

1,8-2,8

1,9-2,8
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Kvapų vertinimo vieta / planuojamo
ūkinės veiklos objekto sklypo ribos
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba

Suskaičiuota kvapo
koncentracija be fono,
OUE/m3
1,8-3,4

Suskaičiuota kvapo
koncentracija su fonu,
OUE/m3
1,9-3,4

1,9-2,5

1,9-2,5

Perspektyvinė situacija
Šiaurinė sklypo riba

0,11-0,13

0,12-0,15

Rytinė sklypo riba

0,08-0,13

0,10-0,15

Pietinė sklypo riba

0,08-0,09

0,10

Vakarinė sklypo riba

0,06-0,11

0,06-0,13

Esama kvapo koncentracija ties sklypo riba tiek be fono, tiek su fonu susidaro 1,8-3,4 OUE/m3
ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, 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. Prognozuojama, kad po įmonės plėtros ties sklypo riba kvapo
koncentracija be fono susidarys 0,06-0,13 OUE/m3, o su fonu 0,06-0,15 OUE/m3 ir neviršys HN
121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės, 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.
11 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuota kvapo
koncentracija be fono,
OUE/m3
Esama situacija
0,9

Kvapų vertinimo vieta / planuojamo
ūkinės veiklos objekto sklypo ribos

Mūšos g. 3

Suskaičiuota kvapo
koncentracija su fonu,
OUE/m3
0,9

Mūšos g. 5

1,0

1,1

Žiedų g. 1A

1,9

2,0

Mūšos g. 3

Perspektyvinė situacija
0,11

0,13

Mūšos g. 5

0,11

0,13

Žiedų g. 1A

0,15

0,17

Suskaičiuota esama kvapo koncentracija be fono artimiausios gyvenamosios aplinkos ore
sudaro 0,9-1,9 OUE/m3, o su fonu 0,9-2,0 OUE/m3 ir neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0
OUE/m3 ribinės vertės, 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.
Suskaičiuota perspektyvinė kvapo koncentracija be fono artimiausios gyvenamosios aplinkos
ore sieks 0,11-0,15 OUE/m3, o su fonu 0,13-0,17 OUE/m3 ir neviršys HN 121:2010 nustatytos
8,0 OUE/m3 ribinės vertės, 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.
Kvapo sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 4: „Kvapo sklaidos žemėlapiai“. Kvapo sklaidai
naudotas žingsnio dydis – 60 m, receptorių skaičius – 1200. Kvapo sklaidos modeliavimas
atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių
sistemą.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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2.3

Išvados
✓ Suskaičiuota esama didžiausia kvapo pažemio koncentracija prie UAB „Kurana“

Mūšos g. 19, Aukštikalniai, Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav., sklypo ribų sudaro
1,8-3,4 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje - 0,9-2,0 OUE/m3 ir neviršija
2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.
V-959 dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.
įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore ir Kvapų kontrolės
gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu nustatytos 5 OUE/m3
ribinės vertės, įsigaliosiančio nuo 2024 m.
✓ Suskaičiuota perspektyvinė didžiausia pažemio kvapo koncentracija prie ūkinės veiklos

objekto UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalniai, Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio
r. sav., prie sklypo ribų koncentracija be fono siekia be fono susidarys 0,06-0,13
OUE/m3, o su fonu 0,06-0,15 OUE/m3, o artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje be fono
0,11-0,15 OUE/m3, o su fonu 0,13-0,17 OUE/m3 ir neviršija 2019 m. rugpjūčio 1 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-959 dėl Lietuvos
respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimu nustatytos 5 OUE/m3 ribinės vertės.
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1

Triukšmo vertinimo metodika

UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav. (toliau
– planuojamos ūkinės veiklos objektas) planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo
sklaidos skaičiavimai atliekami licencijuota triukšmo sklaidos modeliavimo kompiuterine
programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2019 MR 2).
Programa CadnaA, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų
modelių, skirtų įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos
patvirtintais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST ISO 1996-2
„Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo
lygių nustatymas“ L priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl gairių
pramonės, orlaivių, kelių ir geležinkelių transporto keliamo triukšmo patikslintiems tarpiniams
skaičiavimo metodams“ ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl
aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant
žemiau pateiktus metodus/standartus:
✓ Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2 „Akustika.
Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo
metodas“;
✓ Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPBRoutes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB.
Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant
vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinant pastatų, kelių, tiltų ar viadukų bei kitų
inžinerinių statinių akustinius parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, meteorologines
sąlygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti triukšmo mažinimo
priemonių konstrukcines savybes, garso izoliacijos indeksą, atspindžio ar absorbcijos
koeficientus. Programos CadnaA pagalba galima greitai atlikti skirtingų infrastruktūros
vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti
geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo priemonių variantą.
Prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. Gauti
triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. Nr. V-604 įsakymu Lietuvos higienos norma
HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje” reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio
lygio dydžiais. Skaičiuojamas ekvivalentinis dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22
val.) ir nakties (Lnakties) (22-7 val.) periodų triukšmo lygis, įvertinant:
✓ viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl planuojamos ūkinės veiklos
padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausių gyvenamosios
ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje;
✓ planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.
Vertinant autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamą triukšmą,
taikomas HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias punktas, o vertinant ūkinės veiklos sukeliamą
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triukšmą HN 33:2011 1-os lentelės 4-as punktas. HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias ir 4-as punktai
pateikti 1-oje triukšmo vertinimo ataskaitos lentelėje.
Remiantis HN 33:2011 1-o skyriaus 2-u punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ar
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne didesniu nei
40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didžiausią
triukšmo lygį. Gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatams, neturintiems įregistruoto
sklypo, triukšmo ribiniai dydžiai galioja tik gyvenamosios paskirties patalpose, todėl siekiant
įvertinti triukšmo poveikį gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpose triukšmo lygis
vertinamas prie šių pastatų fasadų. Pagal LST ISO 1996-2:2017 „Akustika. Aplinkos triukšmo
aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas.“ triukšmo lygis
vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindinčio paviršiaus, kuris šiuo atveju yra pastato fasadas.
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas

Paros laikas,
val.

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

6–18

Ekvivalentinis
garso slėgio lygis,
dBA
65

Maksimalus garso
slėgio lygis,
dBA
70

18–22

60

65

22–6

55

60

6–18

55

60

18–22

50

55

22–6

45

50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio L dienos (nuo 7 val. iki 19 val.),
vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties triukšmo rodiklio Lnakties (nuo 22 val. iki 7 val.) apibrėžtyse.

Modelio sudarymui naudoti duomenys ir pagrindiniai parametrai:
✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimuose skaitmeniniam teritorijos paviršiaus modeliui
sudaryti naudotas Lietuvos reljefo žemėlapis;
✓ Modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties potencialas (toliau
– G koeficientas) – 0,5 (Žemos pievos ir vejos);
✓ Triukšmo sklaida skaičiuojama laisvojo lauko sąlygomis. Atmosferos garso absorbcijos
koeficientas vertinamas 500 Hz dažnio garsui, kaip nurodo standartas LST ISO 96132.
✓ Mažaaukščių gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje triukšmo
lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje, o daugiaaukščių 4,0 m aukštyje, kaip nurodo
standartas LST ISO 1996-2.
Sklaidos žemėlapių sudarymui naudoti pagrindiniai parametrai:
✓ Triukšmo sklaidos skaičiavimo žingsnio dydis dx(m): 2; dy(m): 2. Sklaidos žemėlapių
mastelis M 1:4000.
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✓ Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami triukšmo sklaidos
žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės
skirtumas tarp izolinijų yra 1 dB(A).
Triukšmo lygis vertinamas arčiausiai ūkinės veiklos objekto esančioje gyvenamosios paskirties
pastatų aplinkoje.
Gyvenamosios paskirties mažaaukščiai pastatai, kurių aplinkoje vertinamas triukšmas yra
adresu Pasvalio r. sav., Aukštikalnių k. Mūšos g. Nr. 3, Nr. 5, Žiedų g. Nr. 1A.

2

Informacija apie triukšmo šaltinius

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos esami ir
planuojami mobilūs ir stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurie veiks ūkinės veiklos objekto
teritorijoje. Skaičiavimuose taip pat yra įvertinti triukšmą skleidžiantys UAB „Kurana“
aptarnaujančio „Mūšos aruodai“ kooperatyvo stacionarūs triukšmo šaltiniai.
UAB „Kurana“ esami ir planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai:
✓ 1 aušintuvė, kurios dviejų variklių skleidžiamas garso galios lygis (Lw) yra 77 dB(A)

ir vieno variklio 80 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą:
dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami
kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 2 vnt. biodujų saugyklos orapūtės, kurių skleidžiamas garso galios lygis (Lw) lygus 67

dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos (7-19 val.),
vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai;
✓ 4 vnt. termofikacinės elektrinės ventiliatoriai, kurių skleidžiamas garso galios lygis (Lw)

yra 66 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos (7-19
val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai;
✓ 4 vnt. aušintuvės ventiliatoriai, kurių kiekvieno skleidžiamas garso galios lygis (Lw)

yra 40 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos (7-19
val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai;
✓ 5 vnt. etanolio sandėlio siurbliai (Vitachrom ir MKA-20), kurių keturių garso galios

lygis (Lw) yra 76 dB(A), o vieno garso slėgio lygis (Lp) 1 metro atstumu yra 65 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 1vnt. parašų sandėlio stoginis ventiliatorius, kurio skleidžiamas garso galios lygis (Lw)

lygus 80 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veikia visą parą: dienos (7-19
val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip taškinis
triukšmo šaltinis;
✓ 1 vnt. gamybinio pastato stoginis ventiliatorius, kurių skleidžiamas garso galios lygis

(Lw) yra 80 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veikia visą parą: dienos (719 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip
taškinis triukšmo šaltinis;
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✓ 6 vnt. malimo pastato stoginiai ventiliatoriai, kurių kiekvieno skleidžiamas garso galios

lygis (Lw) yra 80 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos
(7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip
taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 5 vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis kanaliniai

ventiliatoriai, kurių kiekvieno skleidžiamas garso galios lygis (Lw) yra 40 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 1vnt.

gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis rotacinis
rekuperatorius, kurio skleidžiamas garso galios lygis (Lw) yra 60 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip taškinis triukšmo šaltinis;

✓ 1vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis plokštelinis

rekuperatorius, kurio skleidžiamas garso galios lygis (Lw) yra 60 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
✓ 3 vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis kondicionierių blokai,

kurių kiekvieno skleidžiamas garso galios lygis (Lw) yra 80 dB(A). Skaičiavimuose
priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties
(22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓

1vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis freoninis šaldymo
įrenginys, kurio skleidžiamas garso slėgio lygis (Lpa) 1 metro atstumu yra 69 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip taškinis triukšmo šaltinis;

✓ 1vnt. gamybinio pastato su administracinės paskirties patalpomis VFR sistemos išorinis

blokas, kurio skleidžiamas garso slėgio lygis (Lpa) 1 metro atstumu yra 71 dB(A).
Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
✓ 1 pašarų džiovyklė, kurios skleidžiamas garso slėgio lygis (Lpa) 1 metro atstumu yra 95

dB(A). Džiovyklė bus uždegta stogine ir iš šiaurinės, vakarinės, pietinės pusių apstatyta
išoriniais atitvarais. Skaičiavimuose priimtas rekomenduojamas džiovyklės išorinių
atitvarų triukšmo izoliacijos rodiklis Rw yra 32 dB. Skaičiavimuose priimta, kad
įrenginys veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.)
metu. Įrenginys vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis;
✓ 1 pašarų džiovyklės kaminas, kurio skleidžiamas garso galios lygis (Lw) yra 93,1

dB(A). Skaičiavimuose priimta, jog kaminas veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro
(19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip linijinis triukšmo
šaltinis;
✓ Žaliavos iškrovimo mazgas prie planuojamos bioetanolio gamyklos, prie kurio atvyks
26 sunkiosios autotransporto priemonės per parą. Krovos darbų metu triukšmas yra 80
dB(A). 21 sunkiosios aut. atvyks ir išvyks dienos (7-19 val.) metu, 5 sunkiosios aut.
atvyks ir išvyks vakaro (19-22 val.) metu. Vienos sunkiosios aut. krovimo darbai truks
iki 10 min. Sunkioji autotransporto priemonė su įjungtu varikliu vertinama kaip tūrinis
triukšmo šaltinis;
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✓ 3 dyzeliniai autokrautuvai, kurie dirbs grūdų padavimo, skiedrų padavimo ir DDGS
atkrovimo zonose, kurių kiekvieno skleidžiamas triukšmas yra yra 77 dB(A)
(analogas). Skaičiavimuose priimta, kad autokrautuvas dirbantis DDGS atkrovimo
zonoje dirbs visa parą, o kiti du autokrautuvai grūdų padavimo ir skiedrų padavimo
zonose dirbs 8 val. dienos (7-19 val.) metu. Dyzelinių autokrautuvų darbo zonos
vertinamos kaip linijiniai triukšmo šaltiniai.
✓ 1 medienos smulkintuvas, kuris dirbs bioetanolio aikštelėje prie planuojamos
bioetanolio gamyklos, kurio skleidžiamas triukšmas yra yra 85 dB(A). Skaičiavimuose

priimta, kad smulkintuvas dirbs 8 val. dienos (7-19 val.) metu. Smulkintuvas
vertinamas kaip taškinis triukšmo šaltinis.
✓ Pietinėje sklypo dalyje yra 30 vietų antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė, skirta
darbuotojų bei svečių lengvųjų automobilių parkavimui, į kurią autotransportas atvyks
ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Stovėjimo aikštelė vertinama kaip plotinis
triukšmo šaltinis.
✓ Projektuojama nauja 20 vietų antžeminė lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė prie
projektuojamo administracinio pastato, skirta darbuotojų bei svečių lengvųjų
automobilių parkavimui. į kurią autotransportas atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.)
metu. Stovėjimo aikštelė vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis.
✓ Projektuojama nauja 10 vietų antžeminė sunkiojo autotransporto stovėjimo aikštelė, į
kurią autotransportas atvyks ir iš jos išvyks dienos (7-19 val.) metu. Stovėjimo aikštelė
vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis.
Jei prie įrenginių pateiktas garso slėgio lygis (Lpa), tuomet šių įrenginių garso galios lygis (Lwa)
koreguojamas taip, kad atitiktų nurodytą garso slėgio lygį atitinkamu atstumu.
UAB „Kurana“ mobilūs triukšmo šaltiniai:
✓ 8 denatūruoto etilo alkoholio išvežimo autocisternos;
✓ Piko metu iki 23 sunkvežimių skirtų ūkininkų grūdams atvežti;
✓ 3 sunkvežimiai SFL transportavimui;
✓ 5 vnt. sunkvežimių koncentrato išvežimui;
✓ 2 vnt. sunkvežimių kompostinių trąšų išvežimui;
✓ 6 vnt. sunkvežimių sausų pašarų išvežimui;
✓ 9 vnt. autocisternos biomasės išvežimui ;
✓ 15 vnt. sunkvežimių žlaugtams išvežti;
✓ 4 vnt. sunkvežimių medienos atvežimui;
✓ 7 vnt. lengvojo autotransporto.
„Mūšos aruodai“ kooperatyvo stacionarūs triukšmo šaltiniai:
✓ 16 grūdų saugyklų ventiliatorių, kurių skleidžiamas triukšmas siekia 79 dB(A).

Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (1922 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
Triukšmo vertinimo ataskaita
✓ 2 grūdų elevatoriai, kurio variklių skleidžiamas triukšmas lygus 75 dB(A). Priimta, kad

elevatorius veiks 8 val. dienos (7-19 val.) metu. Įrenginiai vertinami kaip taškiniai
triukšmo šaltiniai.
Sunkiasvorių transporto priemonių įvažiavimo/išvažiavimo kelias įvertintas kaip linijinis
triukšmo šaltinis.
Duomenys apie UAB „Kurana“ teritorijoje veikiančius triukšmo šaltinius, pateikti priede Nr.
3 „Triukšmo šaltinių specifikacijos“. “. Stacionarių triukšmo šaltinių schema pateikta Priede
Nr. 4 „Triukšmo šaltinių schema“.
Autotransporto srautai viešojo naudojimo keliuose
Į UAB „Kurana“ teritoriją autotransportas patenka naudodamasis viešojo naudojimo Mūšos
gatvės atkarpa. Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus,
buvo įvertintas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI), vadovaujantis
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktais 2018 metų
vietinės reikšmės kelio Nr. 205 (atkarpos 0,00 – 4,493 km) duomenimis, pridedant dėl
planuojamos ūkinės veiklos padidėsiančius autotransporto srautus. Duomenys apie esamus ir
prognozuojamus autotransporto srautus pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Esami autotransporto srautai, įvertinti triukšmo sklaidos skaičiavimuose
Bendras automobilių skaičius,
aut./parą

Gatvė

Tame tarpe sunkiasvoris
transportas, aut./parą

Esami autotransporto srautai
Vietinės reikšmės kelias Nr. 205
(Mūšos g.)

1487

289

Prognozuojami autotransporto srautai

Vietinės reikšmės kelias Nr. 205
(Mūšos g.)

3

1569

364

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas

UAB „Kurana“ ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties ūkinės
veiklos objekto rekomenduojamomis SAZ ribomis pateikti 3-oje lentelėje.
3 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis
Vertinimo vieta / sklypo ribos
Šiaurinė SAZ riba
Vakarinė SAZ riba
Pietinė SAZ riba
Rytinė SAZ riba

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
44-54
40-50
34-45
42-50
38-47
31-43
42-55
40-50
33-45
42-46
40-46
37-43

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo
ribomis visai paros periodais neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
Triukšmo vertinimo ataskaita
4 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje esamoje ir planuojamoje
gyvenamojoje aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
33
30
28
36-38
33-34
29-30
42
40
34

Gyvenamosios paskirties pastatai,
adresas
Mūšos g. 3
Mūšos g. 5
Žiedų g. 1A

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje esamoje ir planuojamoje
gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršija triukšmo ribinių dydžių,
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
UAB „Kurana“ ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr.
1: „Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai“.

4

Autotransporto sukeliamas triukšmas

Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą
triukšmą vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi su UAB „Kurana“ ūkine
veikla susijęs autotransportas į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta visų paros periodų metu.
Triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, esančioje
arčiausiai viešojo naudojimo gatvės, kuria naudojasi su ūkinė veiklos objektu susijęs
autotransportas.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje
gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje pateikti 5-oje lentelėje.
5 lentelė. Prognozuojamas autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje.
Gyvenamosios paskirties
pastatai, adresas
Mūšos g. 3
Mūšos g. 5
Žiedų g. 1A

Suskaičiuotas- triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
Nakties
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
48
47
41
62
59-60
53
33
32
26

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis
Skaičiavimo rezultatai rodo, kad viešojo naudojimo gatvėse pravažiuojančio autotransporto
skleidžiamas triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės
3 punktą.
Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 2:
„Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai“.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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UAB „Kurana“ Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
Triukšmo vertinimo ataskaita

Išvados
1. Suskaičiuota, kad ūkinės veiklos įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje ir prie ūkinės veiklos rekomenduojamų SAZ ribų bet kuriuo paros metu
neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos
objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą;
2. Suskaičiuotas aplinkinėse gatvėse pravažiuojančio autotransporto skleidžiamas
triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršija
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1
lentelės 3 punktą.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

Priedas Nr. 1: Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona;
- gyvenamosios paskirties sklypo ribos;
- kelias;
- pastatas;
- stovėjimo aikštelė;
- taškinis triukšmo šaltinis,
-linijinis triukšmo šaltinis.

- tūrinis triukšmo šaltinis;

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA
Lvakaro ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona;
- gyvenamosios paskirties sklypo ribos;
- kelias;
- pastatas;
- stovėjimo aikštelė;
- taškinis triukšmo šaltinis,
-linijinis triukšmo šaltinis.

- tūrinis triukšmo šaltinis;

ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA
Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona;
- gyvenamosios paskirties sklypo ribos;
- kelias;
- pastatas;
- stovėjimo aikštelė;
- taškinis triukšmo šaltinis,
-linijinis triukšmo šaltinis.

- tūrinis triukšmo šaltinis;

Priedas Nr. 2: Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapiai

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

- gyvenamosios paskirties sklypo ribos;

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona;

- kelias;

- pastatas

\

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA
Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

- gyvenamosios paskirties sklypo ribos;

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona;

- kelias;

- pastatas

AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:4000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m)

- gyvenamosios paskirties sklypo ribos;

Sutartiniai žymėjimai:
- ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona;

- kelias;

- pastatas

Priedas Nr. 3: Triukšmo šaltinių specifikacijos

Autokrautuvas (analogas) 1/2

Autokrautuvas (analogas) 2/2

Džiovyklė 1/2

Džiovyklė 2/2

Džiovyklės kaminas

Siurblys Vitachrom 50-125 1/2

Siurblys Vitachrom 50-125 2/2

Siurblys MKA-20 1/1

Žaliavos iškrovimo aikštelė 1/2

Žaliavos iškrovimo aikštelė 2/2

Medienos smulkinimas 1/2

Medienos smulkinimas 2/2

Priedas Nr. 4: Triukšmo šaltinių schema

Linijiniai triukšmo šaltiniai
Tūrinis triukšmo šaltinis (pastatas)
Taškinis triukšmo šaltinis
Plotinis triukšmo šaltinis (stovėjimo aikštelės)

8 Priedas
Sutartys

9 Priedas
Procedūriniai dokumentai

~
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Nr. (30.1)-A4ENr.

DĖL UAB „KURANA“ BIOETANOLIO GAMYKLOS REKONSTRUKCIJOS
PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

IR

Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo Jūsų parengtą UAB „Kurana“ planuojamos ūkinės
veiklos – bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros (Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r.)
– poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa) ir poveikio aplinkai vertinimo
subjektų išvadas.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio
departamentas 2020-05-06 raštu Nr. (5-11 14.3.2 E)2-19537 pritarė PAV programai be pastabų ir
pasiūlymų. Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2020-05-06 raštu Nr. ARB-768 pritarė PAV
programai be pastabų. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius
2020-04-02 raštu Nr. (1.29.-P)2P-52 pateikė išvadą, kad PAV programai pastabų neturi; planuojama
ūkinė veikla kultūros paveldui neturės, nes teritorija nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų
teritorijas ir apsaugos zonas; ataskaitos nenagrinės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba 2020-04-30 raštu Nr. 9.4-5-355 nurodė, kad pastabų PAV programai neturi.
Išnagrinėję ir įvertinę Jūsų parengtą PAV programą, remdamiesi poveikio aplinkai vertinimo
subjektų išvadomis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, šią PAV programą tvirtiname.
Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veikos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 nuostatomis.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Aldona Teresė Kučinskienė

N. Šulga-Jakučionienė, 8 706 68086, el. p. natalja.jakucioniene@aaa.am.lt

1

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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Nr. (30.1)-A4ENr.

DĖL UAB „KURANA“ BIOETANOLIO GAMYKLOS REKONSTRUKCIJOS
PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

IR

Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjo Jūsų parengtą UAB „Kurana“ planuojamos ūkinės
veiklos – bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros (Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r.)
– poveikio aplinkai vertinimo programą (toliau – PAV programa) ir poveikio aplinkai vertinimo
subjektų išvadas.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio
departamentas 2020-05-06 raštu Nr. (5-11 14.3.2 E)2-19537 pritarė PAV programai be pastabų ir
pasiūlymų. Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2020-05-06 raštu Nr. ARB-768 pritarė PAV
programai be pastabų. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius
2020-04-02 raštu Nr. (1.29.-P)2P-52 pateikė išvadą, kad PAV programai pastabų neturi; planuojama
ūkinė veikla kultūros paveldui neturės, nes teritorija nepatenka į registruotų kultūros paveldo objektų
teritorijas ir apsaugos zonas; ataskaitos nenagrinės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba 2020-04-30 raštu Nr. 9.4-5-355 nurodė, kad pastabų PAV programai neturi.
Išnagrinėję ir įvertinę Jūsų parengtą PAV programą, remdamiesi poveikio aplinkai vertinimo
subjektų išvadomis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, šią PAV programą tvirtiname.
Rengiant poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą būtina vadovautis Planuojamos ūkinės veikos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo1 nuostatomis.
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka2.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Aldona Teresė Kučinskienė

N. Šulga-Jakučionienė, 8 706 68086, el. p. natalja.jakucioniene@aaa.am.lt

1

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-885 ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2 Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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Nr. R-20/76
Nr.

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO PROGRAMĄ
Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Įstatymu ir LR aplinkos
ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-3 70 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14
punktu, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ informuoja apie parengtą UAB „Kurana“
bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą.
PRIDEDAMA: Pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą, 1 lapas

Direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

Originalas nebus siunčiamas
Darius Lapinskas, tel. 8 618 23194, dala@dge.lt

Dana Bagdonavičienė

Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros
poveikio aplinkai vertinimo programą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p.
info@kurana.lt
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264
4304, el. p. info@dge.lt
Planuojama ūkinė veikla:
UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didinant esamas gamybos apimtis
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio
teritorinis padalinys, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8)
706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2020-03-27 iki 2020-0413 d. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje
„Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt , bei
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Kurana“ interneto svetainėje www.kurana.lt
Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui - UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202
Vilnius, tel. +370 618 23194, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt
Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451
34500, el. p. info@kurana.lt , kontaktinis asmuo – Mindaugas Bučas
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai
institucijai.
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DĖL PARENGTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMOS TEIKIMO
IŠVADAI GAUTI
Informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Panevėžio departamentas susipažino su UAB DGE Baltic Soil and Environment
pakartotinai pateikta UAB Kurana planuojamos

ūkinės veiklos „Bioetanolio gamyklos

rekonstrukcija ir plėtra Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r.“ poveikio aplinkai vertinimo
programa (toliau – Programa) ir pritaria Programai be pastabų ir pasiūlymų.
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R. Abromaitytė, tel. (8 45) 46 79 63, faks. (8 45) 59 65 45, el. p. regina.abromaityte@nvsc.lt

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2020-05-06

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL PARENGTOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROGRAMOS TEIKIMO IŠVADAI GAUTI

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-05-06 Nr. (5-11 14.3.2 E)2-19537

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Violeta Juozapavičienė, Panevėžio departamento vyresnioji
patarėja, Panevėžio departamentas

Sertifikatas išduotas

VIOLETA JUOZAPAVIČIENĖ, Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras prie SAM LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-05-06 14:38:13 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-05-06 14:38:30 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-09 14:33:19 – 2022-01-08 14:33:19

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20
14:06:53

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.21
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-05-06
14:49:52)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-05-06 14:49:53 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2020-05-06

10 Priedas
Visuomenes dalyvavimas PAV procese

UAB „Pasvalio vandenys“
Panevėžio g.21, LT-39174 Pasvalys
El. p. info@pasvaliovandenys.lt

2020-11-27
Į

Nr. R-20/238
Nr.

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO ATASKAITĄ
Vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. LR AM įsakymo Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 75.2 punktu, UAB „DGE Baltic Soil and
Environment“ informuoja apie parengtą UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir
plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.
PRIDEDAMA: Pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, 1 lapas

Direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

Originalas nebus siunčiamas
Darius Lapinskas, tel. 8 618 23194, dala@dge.lt

Dana Bagdonavičienė

Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p.
info@kurana.lt
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264
4304, el. p. info@dge.lt
Planuojama ūkinė veikla:
UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didinant esamas gamybos apimtis
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Panevėžio departamentas, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo
departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys PAV ataskaitos nagrinėti
nepageidauja (vadovaujantis 2020-04-02 raštu Nr. (1.29.-P)2P-52)
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8)
706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt
Interneto svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą: PAV dokumentų
rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda – http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita susipažinti galima nuo 2020-12-01 iki 2020-1230 d. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge-group.lt skiltyje
„Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt.
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 741 punktu
viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks gruodžio 31 d. 17.00 val. internetinės vaizdo
transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos prisijungimo adresas:
https://zoom.us/j/94474936407?pwd=cXBZS01CRXNobWxza05jNDZmZUZRQT09, prisijungimo
ID: 944 7493 6407, prisijungimo kodas: 3isqEL
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202
Vilnius, tel. +370 618 23194, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt
Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451
34500, el. p. info@kurana.lt , kontaktinis asmuo – Mindaugas Bučas
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai
institucijai.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
El. p. rastine@pasvalys.lt

2020-11-27
Į

Nr. R-20/237
Nr.

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO ATASKAITĄ
Vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. LR AM įsakymo Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 75 punktu, UAB „DGE Baltic Soil and
Environment“ informuoja apie parengtą UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir
plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.
Prašome patvirtinti, kad pranešimas apie parengtą UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos
rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą buvo pakabintas Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos informaciniame stende, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje ir
Pasvalio apylinkių seniūnijos informaciniame stende, adresu Vilniaus g. 5, Pasvalyje nuo 2020 m.
lapkričio 30 d. ir kabos 20 darbo dienų (iki 2020 m. gruodžio 30 d.).
PRIDEDAMA: Pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, 1 lapas

Direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

Originalas nebus siunčiamas
Darius Lapinskas, tel. 8 618 23194, dala@dge.lt

Dana Bagdonavičienė

Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p.
info@kurana.lt
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264
4304, el. p. info@dge.lt
Planuojama ūkinė veikla:
UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didinant esamas gamybos apimtis
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Panevėžio departamentas, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo
departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys PAV ataskaitos nagrinėti
nepageidauja (vadovaujantis 2020-04-02 raštu Nr. (1.29.-P)2P-52)
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8)
706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt
Interneto svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą: PAV dokumentų
rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda – http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita susipažinti galima nuo 2020-12-01 iki 2020-1230 d. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge-group.lt skiltyje
„Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt.
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 741 punktu
viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks gruodžio 31 d. 17.00 val. internetinės vaizdo
transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos prisijungimo adresas:
https://zoom.us/j/94474936407?pwd=cXBZS01CRXNobWxza05jNDZmZUZRQT09, prisijungimo
ID: 944 7493 6407, prisijungimo kodas: 3isqEL
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202
Vilnius, tel. +370 618 23194, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt
Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451
34500, el. p. info@kurana.lt , kontaktinis asmuo – Mindaugas Bučas
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai
institucijai.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
El. p. rastine@pasvalys.lt

2020-03-25
Į

Nr. R-20/71
Nr.

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO PROGRAMĄ
Vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. LR AM įsakymo Nr. D1-885 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 75 punktu, UAB „DGE Baltic Soil and
Environment“ informuoja apie parengtą UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir
plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą.
Prašome patvirtinti, kad pranešimas apie parengtą UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos
rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą buvo pakabintas Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos informaciniame stende, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje ir
Pasvalio apylinkių seniūnijos informaciniame stende, adresu Vilniaus g. 5, Pasvalyje nuo 2020 m.
kovo 31 d. ir kabos 10 darbo dienų (iki 2020 m. balandžio 13 d.).
PRIDEDAMA: Pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą, 1 lapas

Direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

Originalas nebus siunčiamas
Darius Lapinskas, tel. 8 618 23194, dala@dge.lt

Dana Bagdonavičienė

Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros
poveikio aplinkai vertinimo programą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p.
info@kurana.lt
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264
4304, el. p. info@dge.lt
Planuojama ūkinė veikla:
UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didinant esamas gamybos apimtis
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio
teritorinis padalinys, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8)
706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2020-03-27 iki 2020-0413 d. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje
„Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt , bei
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Kurana“ interneto svetainėje www.kurana.lt
Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui - UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202
Vilnius, tel. +370 618 23194, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt
Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451
34500, el. p. info@kurana.lt , kontaktinis asmuo – Mindaugas Bučas
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai
institucijai.
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Jaunojo ūkininko darbus
ir net asmeninį gyvenimą koreguoja koronavirusas
(Atkelta iš 1 p.)
– Ar ir tuo skiriasi jaunasis Vilius nuo vyresniojo Viliaus?
– Didelio skirtumo nėra. Mano
tėtis yra labai imlus naujovėms. Ir
mane to išmokė. Žinoma, jis daugiau skaito rusų kalba, tačiau randa
įdomių, vertingų naujienų, kurios
praverčia ūkininkaujant. Ir apskri-

tai labai gerai, kai šalia yra daugiau
patirties turintis žmogus – kartais aš
esu tarsi degtukas – greitai susižaviu
kokia nors naujove, o tėtis neskuba,
pataria kelis kartus pagalvoti ir tik
tada priimti sprendimą.
– Priklausai Lietuvos jaunųjų
ūkininkų ir jaunimo sąjungai. Kaip
į ją patekai?

Vilius Janeliūnas ne kartą dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse
arimo varžybose.

– Dalyvavau šios organizacijos
kūrime. Sulaukiau pasiūlymo kuriant
šią organizaciją. Kolegos pasitikėjo
manimi – išrinko į sąjungos valdybą. Ir nesigailiu dalyvaudamas šios
organizacijos veikloje. Mums, jauniesiems ūkininkams, būtina savo
organizacija, nes vyresni ūkininkai
į mus žiūrėdavo tarsi iš aukšto, ne
visi suprasdavo arba ne visi norėjo
suprasti mūsų problemas. Sukūrėme organizaciją, kuri tikrai svarbi
jauniesiems ūkininkams, kurioje pirmiausia aptariamos mūsų problemos
bei pasiūlymai. O tada – kelias per
Žemės ūkio rūmus, arba tiesiai į
valdžią.
– Kokia tavo valdomo ūkio ateitis?
– Manau, kad pasikeitimai bręsta
kaip tik pastaruoju metu. Neseniai
lankiausi pas daržovių augintojus
Ispanijoje. Kalbėjausi dėl galimybių
įsigyti technikos, domėjausi naujausiomis technologijomis. Taigi dalį
žemės skirsiu daržovėms auginti.
Tačiau neskubėsiu. Pabandysiu. Jeigu pasiseks – daržininkystei skirsiu
daugiau ploto. Pirmiausia – skaičiavimai, ir tik po to – veiksmai.

Pagrindinis dezinfekcinio rankų skysčio
komponentas gaminamas ir Pasvalyje
Mėnesio pradžioje Sveikatos
apsaugos ministerija keturiolikai
Lietuvos įmonių išdavė leidimus
gaminti dezinfekcinį skystį. Viena
jų – Pasvalio „Kurana“.
Kaip „Darbui“ sakė Pasvalyje
įsikūrusios bioetanolio ir biodujų
gamyklos „Kurana“ generalinio
direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Razmus, didžioji dalis įmonės
gaminamos produkcijos siunčiama
dezinfekcino skysčio gamybai.
– Reikėtų patikslinti, jog pačio
dezinfekcinio skysčio mes negaminame. Įmonėje išgaunamas denatūruotas etilo alkoholis (jis ir yra pagrindinė sudėtinė minėto produkto
dalis), kurį tiekiame įmonėms, gaminančioms galutinį produktą, – tikino
V. Razmus.
Viena didžiausių rajono įmonių
nevengia ir socialinės atsakomybės.
Praeito penktadienio vakare „Ku-

„Darbo“ inf.
Aidos GARASTAITĖS
nuotrauka

rana“ Pasvalio rajono savivaldybei
padovanojo 1000 litrų dezinfekcinio
skysčio.

transporto priemones, rekomenduojama dėvėti medicinines kaukes (jei
žmogus jos neturi, galima naudoti
medžiaginę nosį ir burną dengiančią
kaukę).
Rekomenduojama viešose vietose, kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.

Taip pat šiuo nutarimu siekiama
įpareigoti žmones vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus atstumo
(ne mažiau kaip du metrai ir ne ilgiau
kaip 15 min.), griežtai laikytis asmens
higienos reikalavimų (rankų higiena,
kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).
Parengta pagal SAM inf.

Iš teismo salės

Teks sumokėti 2400 eurų baudą
Pasvalietis G. L. per metus įpareigotas sumokėti 2400 eurų baudą.
Jam uždrausta trejus metus vairuoti
transporto priemones ir konfiskuotas
automobilis „Peugeot 406“. Iš G. L.
priteista 133,10 euro už automobilio
nuvežimą ir po 2,43 euro kasdien už
jo saugojimą.
Sausio 28-osios vėlų vakarą G. L.
Pasvalyje vairavo automobilį, būdamas
2,22 prom. girtumo.

– Šiek tiek planus pakoreguos
koronavirusas?
– Deja, ir ne tik ūkininkavimo…
Gegužės mėnesį suplanuotos vestuvės. Sunku prognozuoti, kaip tas
virusas išplis, ar neteks nukelti. Jeigu
bus įmanoma, vestuvės įvyks, tik
šiek tiek kitokios, laikantis reikalavimų.

– Kaip jau minėjau – laiko tikrai
trūksta, tačiau sportui visada surandu.
Sportas stiprina charakterį, grūdina.
Mano automobilyje visada yra krepšys su sportiniais drabužiais. Jeigu
kur nors išvykstu ir atsiranda valanda
kita laiko – užsuku į sporto klubą.
Užsukdavau. Deja, koronavirusas ir
šia prasme mane šiek tiek suvaržė.

– Ne vien duona žmogus sotus.
Ar lieka laiko pomėgiams?

LR žemės ūkio rūmų inf.
Asmeninio albumo nuotraukos

Pranešimas apie parengtą UAB „Kurana“
bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir
plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą

Viešose vietose – tik su kauke
Sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga, kaip ekstremalios
situacijos operacijų vadovas, pirmadienį paskelbė, kad viešose vietose
rekomenduojama dėvėti apsaugines
kaukes.
Sprendime nurodoma, kad viešose
vietose, išskyrus vairuojant motorines

Koronavirusas griauna asmeninius jaunojo ūkininko planus –
nežinia, ar įvyks gegužės mėnesį suplanuotos Viliaus ir jo sužadėtinės
Robertos vestuvės.

Pasvalietis pripažino savo kaltę ir
teigė praėjusį lapkritį pirkęs automobilį, kad jį suremontuotų ir parduotų.
Pats vairuotojo pažymėjimo neturi
įgijęs, tačiau šiuo metu mokosi ir
ruošėsi laikyti.
G. L. neslepia, jog sausio 28-ąją
garažuose gėrė alų. O vakare savo
automobiliu sugalvojo važiuoti
namo. Važiavo Vilniaus gatve, po
to įsuko į Ežero gatvę, vėliau va-

žiavo Taikos gatve, kur ir sustabdė
policijos pareigūnai.
Anot kaltinamojo, pareigūnė paprašė pateikti dokumentus, po to per
du kartus patikrino girtumą. Pamena,
kad nustatė 2,22 ir 2,35 prom. Buvo
sulaikytas ir išvežtas į areštinę.
G. L. neteistas, baustas administracine tvarka, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje.
„Darbo“ inf.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio
r., tel. (8 451) 34 500, el. p. info@kurana.lt
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202
Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt
Planuojama ūkinė veikla: UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos
rekonstrukcija ir plėtra, didinant esamas gamybos apimtis.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo
departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima
nuo 2020 03 27 iki 2020 04 10: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt, bei
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Kurana“ interneto
svetainėje www.kurana.lt
Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 618 23 194, kontaktinis
asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt
Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių
k., Pasvalio r., tel. (8 451) 34 500, el. p. info@kurana.lt, kontaktinis
asmuo – Mindaugas Bučas.
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją
PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
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Perka mišką
Miškininkas brangiai PERKA
MIŠKUS. Domina bet kokio amžiaus. Atsiskaito iš karto. Tel. 8
611 74 965.
MIŠKŲ BENDROVĖ superka
miškus Pasvalio, Pakruojo, Biržų,
Panevėžio ir kituose regionuose.
Sumoka iš karto. Tel. 8 671 83 660.

Įmonė perka karves, jaučius,
telyčias, veršius, sveria vietoje.
Tel. 8 686 76 913.

Darbas
Perka visų markių automobilius, visureigius, mikroautobusus,
traktorius, kombainus, atvažiuoja
pasiimti savo transportu.
Tel. 8 620 37 050.

Perka

PERKA MIŠKUS
BRANDŽIUS, JAUNUS, MALKINIUS,
IŠKIRSTUS, ŽEMES, SODYBAS,
VISOJE LIETUVOJE 8-676-41155

AGENTAS SAULIUS BRANGIAI PERKA VERŠELIUS nuo 2-jų
sav., moka 6–21 proc., sveria el.
svarstyklėmis, greitai pasiima. Tel.:
8 615 18 261, 8 698 50 466.

Brangiausiai Lietuvoje perka
miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus,) žemes, sodybas. Tel.
8 651 39 039.
Perka automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius,
sunkvežimius, išrašo utilizacijos
pažymas. Tel. 8 629 10 247.
Visoje Lietuvoje perka galvijus, išveža į ES, pasiima skubiai.
Tel. 8 616 24 730.
„Konrado“ įmonė perka veršelius, moka 6–21 proc., sveria el.
svarstyklėmis. Tel. 8 645 35 247.
Perka motoblokus-traktorius,
metalo-medžio apdirbimo stakles,
gręžimo stakles, įrankius, oro kompresorius, spaustuvus, darbastalius,
priekalus, gerves, karišką techniką,
jų dalis, rusiškus mechanizmus, rusiškus traktorius ir kitus jų inventorius, priekabas, automobilius,
motociklus ir kitus daiktus. Tel. 8
603 92 617.

Kalėdinė prenumeratos loterija!
Užsisakiusieji „Darbą“ metams turės galimybę laimėti mūsų
partnerių prizus:
• keraminę kepsninę „Kamado Bono Minimo“, kurią dovanoja
mūsų partneriai www.kamadobono.lt;
• baldų salono „Redos idėjos namams“ (P. Avižonio g. 7, Pasvalys)
įsteigtą prizą – komodą;
• vienam skaitytojui grąžinsime
visus už prenumeratą sumokėtus
pinigus.
Ne mažiau kaip
pusmečiui „Darbą“
užsiprenumeravę skaitytojai pretenduos laimėti:
• redakcijos įsteigtą
prizą – 200 eurų čekį
apsipirkti interneto parduotuvėje www.pigu.lt;
• toną beržinių briketų, kuriuos dovanoja
Steponas Stuknys (tel.
8 612 98 729);
• UAB „Burbuliukas ir Co“
(www.vandensjonizatoriai.lt) dovanojamą oro jonizatorių;
• UAB „Pasvalio agrodileris“
dovaną – įrankių rinkinį.
Metams ar pusmečiui „Darbą“
užsiprenumeravę skaitytojai turės
galimybę laimėti mūsų partnerių
įsteigtus prizus:
• 30 eurų čekį apsipirkti „Vokiškos produkcijos“ parduotuvėje

(Vilniaus g. 34, Pasvalys);
• bičių produktų rinkinį, kurį
įsteigė Vaškų bitininkas Dainius
Tuominis (tel. 8 682 46 873);
• 25 eurų čekį apsipirkti „Naujosios mėsinės“ parduotuvėje (Vilniaus
g. 39, Pasvalys);
• šiaurietiškojo ėjimo lazdas
„Leki“ ir sportinę kuprinę, kuriuos
dovanoja Pasvalio visuomenės sveikatos biuras;

• du 20 eurų vertės čekius, kuriuos dovanoja „Senoji kebabinė“
(Taikos g. 2A, Pasvalys);
• 20 eurų čekį apsipirkti Pasvalio knygyne;
• 10 firminių „Darbo“ puodukų;
• 15 eurų čekį apsipirkti arbatos,
kavos ir saldumynų parduotuvėje
„Landra“ (Panevėžio g. 14, Pasvalys“);
• romantišką pasisėdėjimą
dviem šeimos vyninėje „SAGa“
(Biržų g. 11, Pasvalys);
• vakarienę dviem kavinėje

„PKC Cafe“ (Vytauto Didžiojo a.
3, Pasvalys);
• naminių sūrių rinkinį, kuriuos
dovanos Ingos ir Gintauto Aglinskų
pieno ūkis;
• 30 eurų čekį apsipirkti vyriškų drabužių parduotuvėje „Modum“ (P. Avižonio g. 9, Pasvalys);
• du 25 eurų čekius apsipirkti
zooparduotuvėje „Zoogama“ (Panevėžio g. 6, Pasvalys);
• du 20 eurų čekius apsipirkti vaisių
ir daržovių prekyvietėje (Vilniaus g. 57,
Pasvalys, priešais PC
„Maxima“);
• 8 gardžias ir kvapnias „Kitchoney“
dovanėles (www.kitchoney.lt).
Loterijoje dalyvauja visi „Darbo“
skaitytojai, užsiprenumeravę laikraštį ne mažiau kaip
šešiems 2021 metų mėnesiams.
Prenumeratos kvitų kopijas atneškite ar siųskite adresu:
„Darbas“, Vilniaus g. 4, Pasvalys
LT39149. Nepamirškite nurodyti
vardo, pavardės, telefono numerio!
Nufotografuotas prenumeratos kvitų kopijas taip pat galima siųsti elektroniniu paštu
pasvaliodarbas@gmail.com
pixabay.com
nuotrauka

Reklama
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Mirtis sustabdo širdies plakimą, bet atminimo ji nesunaikina.
Dėl Zitos DVILIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame vaikus
ir artimuosius.
Neįgaliųjų draugijos „Pynės“ būrelis
Autolaužynas perka įvairius
automobilius; išrašo sunaikinimo
pažymėjimus; atsiskaito iš karto;
išsiveža patys. Tel. 8 617 77 601.
Ūkininkas brangiai perka įvairaus amžiaus arklius, galvijų prieauglį, pasiima greitai, atsiskaito
vietoje. Tel. 8 609 00 890.
Perka motociklą „Jawa“, gali
būti su defektu, siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 614 03 472.
Perka įvairius automobilius;
parduoda ratlankius, padangas.
Tel. 8 682 58 951.

Darbas
PASIŪLYK
TEMĄ
Tel. 8 684 48 554

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ UAB „KURANA“
BIOETANOLIO GAMYKLOS REKONSTRUKCIJOS IR
PLĖTROS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio
r., tel. (8 451) 34 500, el. p. info@kurana.lt
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202
Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt
Planuojama ūkinė veikla:
UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtra, didinant
esamas gamybos apimtis.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Panevėžio apskrities
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie LR
kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja (vadovaujantis 2020 04 02 raštu Nr. (1.29.-P)2P-52).
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. (8) 706 62 008, faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt
Interneto svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV
ataskaitą: PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda
– http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita susipažinti galima nuo
2020 12 01 iki 2020 12 30 d. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
interneto svetainėje www.dge-group.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt. Vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos
aprašo 741 punktu viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks
gruodžio 31 d. 17 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginės
internetinės vaizdo transliacijos prisijungimo adresas: https://zoom.
us/j/94474936407?pwd=cXBZS01CRXNobWxza05jNDZmZUZRQT09,
prisijungimo ID: 944 7493 6407, prisijungimo kodas: 3isqEL
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“,
Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 618) 23 194, kontaktinis asmuo
– Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt
Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių
k., Pasvalio r., tel. (8 451) 34 500, el. p. info@kurana.lt , kontaktinis
asmuo – Mindaugas Bučas.
Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją
PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
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Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai 2020-03-07 UAB „Norkuva“ (įmo

administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros pa dimo kryptis“, adresas Vytauto g.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Jono KATINO
šeimai ir artimiesiems.
Liberalų bendruomenė neteko svarbaus nario.
Ilgametis Liberalų sąjūdžio Panevėžio rajono
skyriaus nar ys Jonas KATINAS buvo vienas
partijos įkūrėjų, jos veikloje aktyviai dalyvavęs
nuo pat 2006-ųjų. Liberalai jam buvo svarbi ir
didelė gyvenimo dalis.
Jonas buvo mylimas, nuoširdus, šiltas, geraširdis
žmogus. Prisiminsime jį su didele meile.
Linkime stipr ybės šeimai, artimiesiems ir
draugams šiuo beprotiškai sunkiu metu.

veldo departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Panevėžio apskrities prieš 17, Klaipėda, tel. (8 46) 31 04 94,

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

vertinimo programą. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukš nės kodas 303129708, adresas
tikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34 500, el. p. info@kurana.lt Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumen Šiauliai, Ukmergės g. 47), kredito
tų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, rių susirinkime nutarta UAB „Nor
el. p. info@dge.lt Planuojama ūkinė veikla: UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didi kuva“ nemokumo procesą vykdyti
nant esamas gamybos apimtis. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Planuojamos ūkinės veiklos vieta: ne teismo tvarka. Nemokumo ad
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r . Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Pasvalio rajono savivaldybės ministratoriumi paskirta UAB „Drau

gaisrinė gelbėjimo valdyba Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leisti el. pašto adresas drkryptis@gmail.
numo pasirinktinoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 com. Kreditorinius reikalavimus ad
62 008, faks. 8 706 62 000,   el. p. aaa@aaa.am.lt Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti ministratorius priima iki 2020-04galima nuo 2020-03-27 iki 2020-04-10: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www. 06. Nuo nutarimo priėmimo dienos
dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt taip pat pla nutraukiamos visos sutartys suda
nuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Kurana“ interneto svetainėje www.kurana.lt Pasiūlymus dėl rytos su UAB „Norkuva“. Darbo su
PAV programos galima teikti: PAV dokumentų rengėjui UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko tartys nutraukiamos vadovaujantis
g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 618 23 194, kontaktinis asmuo –Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt Užsako LR Darbo kodeksu ir LR Juridinių
vui –UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34 500, el. p. info@kura asmenų nemokumo įstatymu. Ad
na.lt, kontaktinis asmuo –Mindaugas Bučas. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompe ministratorius.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl
nusipelniusio Lietuvos melioratoriaus, Lietuvos 
ir Joniškio krašto melioracijos veterano, 
UAB „Joniškio hidrostatyba“ direktoriaus 
Gedimino ZABARAUSKO mirties užjaučiame
šeimos narius ir artimuosius.
Lietuvos melioracijos įmonių asociacija

Bankrutavusi UAB „FX sprendimai“ (į. k. 303438658) parduoda 168
262,93 Eur reikalavimo teises į UAB Forekslitas (į.k. 224263150). Par
duodama už didžiausią pasiūlytą kainą. Pasiūlymai dėl turto įsigijimo lau
kiami iki 2020 04 03 (imtinai) pateikiant administratoriui adresu A. Jakš

tenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. už to g. 5, Vilnius arba el. paštu admin@valeksa.lt . Asmuo, teikiantis pasi

Panevėžio medelynas geni, formuoja vaismedžių sodus. Visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 61 743.

daromas antstolio Kęstučio Ko ūlymą dėl turto įsigijimo, turi sumokėti 10,00 (dešimt) proc. depozitą nuo

UAB „Laisvės sala“, pagal 2018-06-01 buto pirkimo - pardavimo su atpirkimo teise sutarties Nr. 4-2106, IV šio kontoros Tauragės skyr ius, siūlomos kainos į BUAB „FX sprendimai“ sąskaitą Nr. LT20 7300 0101
skyriaus (Atpirkimo teisė) nuostatomis bei 2019-05-30 susitarimo pakeisti sutartį Nr. 4-1469, nuostatomis, pa esantis adresu Vytauto g. 64, 5487 0963. Papildomą informaciją teikia administratorius tel. (8 5) 212
geidauja atpirkti butą adresu: Žemaitijos g. 7-7, Vilnius iš V. C. ir Z. C.

Tauragės m.

1110, el. paštu admin@valeksa.lt

Kovo 26 d. „Lietuvos ryte“ spausdinto kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: 1. Geologija. 2. Styga. 3. Seras. 4. Liubliana. 7. Ambasada. 8. Kapibara. 13. Bastionas. 14. Proteinas. 17. Masės. 19. Granulės. 21. Plakatas. 22. Žemėlapis.
23. Urugvajus. 28. Aktas. 29. Piurė.

Horizontaliai: 5. Fregata. 6. Belgija. 9. Plungė. 10. Marabu. 11. Kadagys. 12. Grizlis. 15. Santjagas. 16. Krupnikas. 18. Antraktas. 20. Slovėnija. 24. Taškentas. 25. Kabaretas.
26. Austėja. 27. Fagotas. 30. Varškė. 31. Kipras. 32. Grikiai. 33. Drebulė.

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL UAB „KURANA“
BIOETANOLIO GAMYKLOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS IR JOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMAI REGISTRACIJA

Eil.
Nr.

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
gavimo diena

Suinteresuotos
visuomenės
pasiūlymo
teikimo diena

Suinteresuotos visuomenės
(fizinių ar juridinių asmenų)
kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardė (pavadinimas), buveinės
adresas ar elektroninio pašto
adresas, telefono numeris)

Suinteresuotos visuomenės
pasiūlymai

1

2

3

4

5

1.

2020-04-10

2020-04-10

UAB „Pasvalio vandenys“,
Panevėžio g. 21, LT-39174,
Pasvalys
tel. 8 451 34 358, el. p.
info@pasvaliovandenys.lt

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymus registravo
UAB „DGE Soil and Environment“ aplinkosaugos projektų vadovas

Darius Lapinskas

tel. 8 618 23194, dala@dge.lt

PAV programoje pateikti
informaciją kokie bus
minėtų išleidžiamu nuotekų
preliminarūs kiekiai ir jų
užterštumai pagal BDS, SM.
BI1 (bendras fosforas), BN
(bendras azotas).

SUINTERESUOTOS VISUOMENĖS PASIŪLYMŲ DĖL UAB „KURANA“
BIOETANOLIO GAMYKLOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS IR JOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMAI ĮVERTINIMAS

Eil.
Nr.

Suinteresuota visuomenė
(fiziniai ar juridiniai
asmenys)

Suinteresuotos visuomenės
sugrupuotų pasiūlymų
pobūdis pagal temas

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
motyvuotas įvertinimas

1

2

3

4

Nuotekų tvarkymas

Programos 4.1.3. poskyryje „Nuotekų
tvarkymas“ nurodyta, kad poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitoje bus detaliai
išnagrinėti susidarančių nuotekų (buitinių,
technologinių ir paviršinių) kiekiai ir jų
užterštumas,
įvertinus
planuojamų
technologinių
procesų
poreikius.
Konkretizuoti
nuotekų
parametrus
programoje, kuri tik nustato ataskaitos
turinį ir joje privalomus išnagrinėti
klausimus, neprivaloma.

1.

UAB „Pasvalio vandenys“

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą parengė
UAB „DGE Soil and Environment“ aplinkosaugos projektų vadovas

Darius Lapinskas

tel. 8 618 23194, dala@dge.lt

11 Priedas
Ataskaitos rengėjų kvalifikaciniai dokumentai

12 Priedas
SRIS išrašas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312

tel. +370 5 272 3284, faks. +370 5 272 2572
el. paštas: vstt@vstt.lt

IŠRAŠAS
IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS
Nr. SRIS-2020-14241616
Išrašo suformavimo data: 2020-06-26 14:39:58

Prašymo numeris SRIS-2020-14241616
Prašymo data
Išrašo gavimo tikslas

Prašyta teritorija:
Prašytos rūšys:
Išrašą suformavo:

2020-06-16
PAV ataskaitos rengimas. Pagal sutartį.
Užsakovas UAB "Kurana", rangovas UAB
"DGE Baltic Soil and Environment"

Laisvai pažymėta teritorija
Visos rūšys
Saugomų rūšių informacinė sistema

Išraše pateikiama situacija iki:

2020-06-16

DĖMESIO! Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių
išlikimui.
Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų
stebėjimų duomenys:

1/ 5

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14241616
1. RAD-CICCIC009996 (Baltasis gandras)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-CICCIC009996

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Baltasis gandras

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Ciconia ciconia

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2010-07-04

Pirmas stebėjimas

jaunas, nesubrendęs individas

lizdas, ola ir pan.

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [524631,00 6216067,00]

2/ 5

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14241616
2. RAD-PAPMAC039646 (Machaonas)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-PAPMAC039646

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Machaonas

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Papilio machaon

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

2006-07-30

[nėra duomenų]

suaugęs individas

[nėra duomenų]

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [526445,72 6215287,80]

3/ 5

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14241616
3. RAD-LUTLUT047897 (Ūdra)
Radavietės/augavietės duomenys:
Radavietės/augavietės kodas

RAD-LUTLUT047897

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Ūdra

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

Lutra lutra

Radavietės/augavietės žemėlapis:

Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:
Stebėjimo data

Radavietės būsena

Vystymosi stadija

Veiklos požymiai

1994-05-19

[nėra duomenų]

stebėti veiklos požymiai

stebėti pėdsakai

Radavietės/augavietės koordinatės:
Taškas [526479,37 6215233,06]

4/ 5

Išrašas iš Saugomų rūšių informacinės sistemos
Nr. SRIS-2020-14241616
Išrašo santrauka
Prašyta teritorija:
Prašytos rūšys:

Laisvai pažymėta teritorija
Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:
Radavietės kodas

Paskutinio
stebėjimo data

Eil. nr.

Rūšis (lietuviškas pavadinimas)

Rūšis (lotyniškas pavadinimas)

1.

Baltasis gandras

Ciconia ciconia

RAD-CICCIC009996

2010-07-04

2.

Machaonas

Papilio machaon

RAD-PAPMAC039646

2006-07-30

3.

Ūdra

Lutra lutra

RAD-LUTLUT047897

1994-05-19

5/ 5

13 Priedas
Monitoringo informacija

Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
2 priedas
Aplinkos apsaugos agentūrai
ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA
I. BENDROJI DALIS
1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)
1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
UAB ,,Kurana“

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
300092090

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas
Gyvenamoji vietovė
Pastato ar
Gatvės
Buto ar negyvenamosios
Savivaldybė
(miestas, kaimo
pastatų
Korpusas
pavadinimas
patalpos Nr.
gyvenamoji vietovė)
komplekso Nr.
Pasvalio
Aukštikalnių km.
Mūšos g.
19
1.5. ryšio informacija
telefono nr.
8 451 34500

fakso nr.
8 451 53280

2. Ūkinės veiklos vieta:
Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
UAB „ KURANA “
Adresas
Gyvenamoji vietovė
Savivaldybė (miestas, kaimo
gyvenamoji vietovė)
Pasvalio
Aukštikalnių km.

Gatvės
pavadinimas
Mūšos g.

el. pašto adresas
info@kurana.lt

Namo pastato ar
pastatų komplekso Nr.

Korpusas

Buto ar
negyvenamosios
patalpos Nr.

19

3. Trumpas ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos aprašymas nurodant taršos šaltinius, juose susidarančius
teršalus ir jų kiekį, galimą poveikio aplinkai pobūdį.
Etilo alkoholio (bioetanolio) gamybos metu atliekami sekantys technologiniai procesai: 1. Grūdų malimas 2. Miltų
maišymas su vandeniu ir fermentais 3. Skystinimas 4. Sucukrinimas 5. Fermentacija 6. Distiliacija. 7. Rektifikacija 8.
Dehidratacija.
Paruošti gamybai grūdai tiekiami iš Kooperatyvo „Mūšos aruodai“ grūdų elevatoriaus ir supilami į tarpines grūdų
talpas. Po to per dozatorius grūdai paduodami į plaktukinius malūnus, kur jie sumalami (a.t.š. 011, teršalas – kietosios
dalelės).
Sumalti grūdai maišykle sumaišomi su šiltu technologiniu vandeniu, kurio pH koreguojamas su koncentruota sieros
rūgštimi dėl optimalaus fermentų darbo. Vėliau dozavimo siurbliai paduoda fermentų.
Prieš skystinimo talpas paruošta tyrė, vandens garu, pakaitinama, kad vyktų skystinimo procesas. Masė nukreipiama
į fermentatorius arba mielių kubiliukus. Apcukrinimo procesas vyksta devyniuose fermentatoriuose.
Mielės auginamos mielių kubiliukuose. Vienam pildomam fermentatoriui reikalingas vienas mielių kubiliukas.
Mielės į fermentatorių paduodamos po vienos valandos nuo fermentatoriaus pildymo pradžios.
Fermentacijos zona susideda iš 9 fermentatorių ir buferinės talpos. Sistema periodinė, kas 8 valandas raugalas
distiliuojamas iš naujo fermentatoriaus. Fermentacijos metu mielės cukrų verčia į etanolį ir CO2. Fermentuotas raugalas iš
kiekvieno fermentatoriaus yra pumpuojamas į buferinę talpą, iš kurios pumpuojamas į distiliaciją.
Fermentuota misa pašildoma ir paduodama į distiliacijos kolonos. Kolonos viduje iš raugalo išgarinamas etilo
alkoholis. Likęs skystis (žlaugtai) be bioetanolio surenkamas kolonos apačioje, iš kur siurbliu išpumpuojamos į biodujų

žaliavos sumaišymo talpą. Iš distiliacijos kolonos išeinantys žaliavinio alkoholio garai, kondensuojami šilumokaityje ir
surenkami žaliavinio alkoholio talpoje.
Verdantis žaliavinio bioetanolio skystis garinamas rektifikacijos kolonoje. Gautas rektifikatas nukreipiamas į
rektifikuoto alkoholio talpą. Iš jos, rektifikatas pumpuojamas į viršutinę dehidratacijos kolonos dalį, kurioje, cikloheksano
pagalba, jis dehidratuojamas iki galutinės koncentracijos (min. 99,5% etanolio). Dehidratuotas bioetanolis supumpuojamas į
etilo alkoholio rezervuarus. Perpylimo į automobilius metu per sumaišymo mazgą etilo alkoholis maišomas su benzinu
(a.t.š. 602, teršalas – LOJ) ir kitais denatūrantais (a.t.š. 601, teršalas – etanolis).
Po distiliacijos gauti žlaugtai paduodami į biodujų gamybą.
Biodujų gamybos įrenginiuose žlaugtai ir kitos papildomos žaliavos (sirupas, glicerolis) perdirbami į biodujas.
Biodujų gamyba susideda iš biologinės masės paruošimo, biodujų gamybos ir atidirbusios biomasės perdirbimo (kompostas,
biomasės koncentratas). Atskiruose sandėliavimo rezervuaruose kaupiami:
• Žlaugtai;
• Glicerolis, gaunamas perdirbant augalinį aliejų į riebiųjų rūgščių metilo esterį (RRME). Jis autocisternomis
tiekiamas iš biodyzelino gamybos (a.t.š. 603, teršalas – metanolis).
• Gliukozės sirupas, gaunamas krakmolo gamyboje. Jis autocisternomis tiekiamas iš UAB „Amilina“.
Pūdytuvuose vyksta anaerobinis procesas. Pūdymas vyksta mezofilinėse (temperatūra iki 41-42°C) arba
termofiliniame (temperatūra iki 46-47°C) procese. Kiekvienas pūdytuvas turi šilumokaitį pastoviai temperatūrai palaikyti.
Anaerobinio pūdymo metu išsiskiria biodujos. Reakcijos metu išsiskyrusios biodujos iš pūdytuvų viršaus patenka į
nusierinimo talpas (valymui nuo sieros junginių). Biodujų valymą nuo sieros junginių sudaro dvi talpos su plastikine įkrova,
kuri nuolatos apipurškiama biomasės fugatu iš cirkuliacinės talpos (a.t.š. 605, teršalai – acto rūgštis, akroleinas,
amoniakas, etanolis, fenolis, formaldehidas, LOJ, sieros vandenilis).
Išvalytos biodujos tiekiamos į biodujų talpyklą. Dujų talpykla – tai žemo slėgio iki 25 mbar dvigubos membranos
tipo dujų talpykla. Biodujos yra laikomos vidinėje membranoje. Panaudojant orapūtę, palaikomas slėgis tarp vidinės ir
išorinės membranų.
Iš biodujų talpyklos biodujos tiekiamos į termofikacinę elektrinę. Joje įrengti keturi vidaus degimo varikliai –
koogeneratoriai, kiekvienas po 1000kW elektrinės ir 1003kW šiluminės galios. Taip pat yra du garo katilai – utilizatoriai po
1000 kg/h ir du po 6000 kg/h našumo garo katilai. Garo katiluose – utilizatoriuose gaminamas garas panaudojant iš
kogeneratorių išmetamų degimo produktų šilumą. Degimo produktai nuo kogeneratorių ir garo katilų nuvedami į atskirus
dūmtraukius: 2 kaminai įrengti kogeneratoriams (vienam kaminui 2 kogeneratoriai ir katilas – utilizatorius) (a.t.š. 001 ir
012, teršalai – anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B), sieros dioksidas (B), kietosios dalelės (B), LOJ). ir 2 kaminai
garo katilams (vienam kaminui 1 garo katilas) (a.t.š. 002 ir 013, teršalai – anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A),
sieros dioksidas (A), kietosios dalelės (A)).
Avariniu būdu sustojus visiems biodujas deginantiems įrenginiams, t.y. koogeneratoriams ir garo katilams, biodujos
deginamos dujų fakele (a.t.š. 162, teršalai – anglies monoksidas (C), azoto oksidai (C), sieros dioksidas (C), kietosios
dalelės (C)). Dujų fakelas taip pat užtikrina priimtiną biodujų sudeginimą avarinėse situacijose, kai dujinis variklis ar garo
katilas negali priimti biodujų.
Darbo metu termofikacinė elektrinė naudos biodujas, o gamtinės dujos naudojamos tik neturint savų biodujų arba
esant nepakankamai biodujų gamybai.
Po biodujų gamybos lieka biomasė, kuri dar gali būti dekantuojama arba perdirbama į biomasės koncentratą ir švarų
vandenį, kuris tinkamas naudoti bioetanolio gamybai (a.t.š. 003, teršalai – acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, etanolis,
fenolis, formaldehidas, LOJ, sieros vandenilis).
Biomasės perdirbimo sistemą sudaro tokios dalys:
• Mechaninė atskyrimo sistema naudojant centrifugas (gaunama skysta fazė ir kompostas);
• Skystosios fazės filtravimas VSEP įrenginiuose (gaunamas dalinai išvalytas vanduo ir biomasės
koncentratas);
• Dalinai išvalyto vandens galutinis filtravimas dviejų pakopų reversinės osmozės (RO) įrenginiuose
(gaunamas švarus vanduo, tinkamas bioetanolio gamybai ir druskingas koncentratas. Druskingas
koncentratas tarpinėje talpoje sumaišomas su skysta faze atbėgančia iš po centrifūgų ir grąžinamas
perdirbimui į VSEP įrenginius).
Mechaninio atskyrimo metu iš biomasės pašalinama kietosios dalelės (kompostas). Gauta skysta fazė nukreipiama į
VSEP žaliavos kaupimo talpyklas. Gautas kompostas, transporteriais, perkeliamas į traktorines priekabas ir išgabenamas į
laikymo aikštelę – mėšlidę (a.t.š. 604, teršalai – acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, etanolis, fenolis, formaldehidas,
LOJ, sieros vandenilis).
Biomasės skystosios fazės filtravimas VSEP įrenginiuose vykdomas partijų metodu. Pradedant partiją užpildoma
viena iš žaliavos kaupimo talpyklų ir įjungus VSEP įrenginius pradedamas filtravimas, kuris vyksta iki pasiekiamas
reikiamas biomasės koncentratas, t.y. sukoncentravimo lygis. Filtravimo metu atskirtas dalinai išvalytas vanduo (permiatas),
surenkamas dalinai valyto vandens talpykloje. Kita srauto dalis (biomasės koncentratas) grąžinamas į darbinę talpą kol
sukoncentruojama iki reikiamos koncentracijos (20-25% talpos tūrio). Sukoncentruotas biomasės koncentratas iš žaliavinės
talpos nukreipiamas į biomasės koncentrato talpą.
Iš biomasės koncentrato talpos biomasės koncentratas autocisternomis arba srutovežiais vežamas į rezervuarus –
lagūnas. (a.t.š. 606, teršalai – acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, etanolis, fenolis, formaldehidas, LOJ, sieros
vandenilis). Tręšimo periodu įterpiamas į dirvą. Dalinai valytas vanduo (permiatas) nukreipiamas į reversinės osmozės

įrenginius galutiniam išvalymui. Darbo metu vanduo praeina per membranas ir gaunamas švarus vanduo, kuris
nukreipiamas į jo sandėliavimo talpyklą. Gautas vanduo tinkamas naudoti bioetanolio gamyboje.
4. Ūkinės veiklos objekto išsidėstymas žemėlapyje (-iuose), schema (-os) su pažymėtais taršos šaltiniais (išleistuvų (ais)) ir jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje.
1 pav. Išsidėstymas žemėlapyje.

2 pav. Taršos šaltinių schema

II. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS
1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo planas.
Lentelė nepildoma, nes įmonė neatitinka Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 6 punkto kriterijų.
III. TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
TPR skaičiavimai.
Remiantis Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 4 punktu, kontroliuotini tik tie ūkio subjekto į aplinkos orą išmetami teršalai, kurių pavojingumo rodiklis TPR≥10:
TPR = (Mm/RV)a
čia:
Mm – suminis teršalo išmetimas iš visų taršos šaltinių (maksimaliai galimas), tonomis per metus;
RV – teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (išreikšta mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai Aplinkos oro užterštumo sieros
dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2010, Nr. 82-4364) (toliau šiame punkte – ES normos),
arba Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627) (toliau šiame punkte –
nacionalinės normos). Kietųjų dalelių išmetimo atveju, kai visas kietųjų dalelių kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV – kietųjų dalelių paros ribinė aplinkos
užterštumo vertė – 0,05 mg/m3, o visais kitais atvejais RV – kietųjų dalelių paros ribinė aplinkos užterštumo vertė – 0,15 mg/m3. Jei teršalui nustatyta nacionalinė norma, tačiau
nenustatyta paros ribinė vertė, TPR nustatymui taikoma 50 % pusės valandos ribinės vertės dydžio. Jei teršalui nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta paros ribinė vertė, TPR
nustatymui taikoma metinė ribinė ar siektina vertė arba paros 8 valandų maksimalaus vidurkio ribinė ar siektina vertė.
a – pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2000, Nr. 6-159), II skyriuje. I grupės teršalo pastovus dydis „a“ lygus 1,7, II – 1,3, III –1,0, IV – 0,9, o azoto oksidų (kaip azoto
dioksido) – 1,3, sieros dioksido – 1,0, dulkių (kietųjų dalelių) – 0,9, vanadžio pentoksido –1,7.
1 lentelė: TPR skaičiavimai
Teršalo pavadinimas
1
Anglies monoksidas (A)1
Anglies monoksidas (B)1
Anglies monoksidas (C)1
Azoto oksidai (A)1
Azoto oksidai (B)1
Azoto oksidai (C)1
Sieros dioksidas (B)1
Sieros dioksidas (C)1
Kietosios dalelės (B)1
Kietosios dalelės (C)1
Amoniakas
LOJ
Acto rūgštis

Mm (t/metus)
2
36,020
84,010
0,002
11,247
27,018
0,002
1,220
0,0001
1,947
1,887
0,355
6,773
0,227

RV, (mg/m3)
3
10,0
10,0
10,0
0,04
0,04
0,04
0,125
0,125
0,05
0,15
0,04
1,5
0,06

a
4
0,9
0,9
0,9
1,3
1,3
1,3
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0

TPR
5
(Mm/RV)a=(36,020/10,0)0,9=3,169
(Mm/RV)a=(84,010/10,0)0,9=6,790
(Mm/RV)a=(0,002/10,0)0,9=0,0005
(Mm/RV)a=(11,247/0,04)1,3=1526,405
(Mm/RV)a=(27,018/0,04)1,3=4769,481
(Mm/RV)a=(0,002/0,04)1,3=0,020
(Mm/RV)a=(1,220/0,125)1,0=9,760
(Mm/RV)a=(0,0001/0,125)1,0=0,0008
(Mm/RV)a=(1,947/0,05)0,9=26,999
(Mm/RV)a=(1,887/0,15)0,9=9,766
(Mm/RV)a=(0,355/0,04)0,9=7,134
(Mm/RV)a=(6,773/1,5)0,9=3,883
(Mm/RV)a=(0,227/0,06)1,0=3,783

≥10
6

kontroliuojamas
kontroliuojamas

kontroliuojamas

1
2
3
4
5
Akroleinas
0,106
0,03
1,3
(Mm/RV)a=(0,106/0,03)1,3=5,160
Etanolis
0,413
0,70
0,9
(Mm/RV)a=(0,413/0,70)0,9=0,622
Fenolis
0,105
0,003
1,3
(Mm/RV)a=(0,105/0,003)1,3=101,692
Formaldehidas
0,108
0,01
1,3
(Mm/RV)a=(0,108/0,01)1,3=22,052
Metanolis
0,711
0,50
0,9
(Mm/RV)a=(0,711/0,50)0,9=1,373
Sieros vandenilis
0,584
0,004
1,3
(Mm/RV)a=(0,584/0,004)1,3=651,117
1
Teršalai, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus.

6

kontroliuojamas
kontroliuojamas
kontroliuojamas

Pagal Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 5 punktą, nustatoma taršos šaltinio kategorija:
Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, pirmajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, jei Cm/RV >0,5, kai M/(RV +H) >0,01 ir taršos
šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip 85 %, jei (Cm/ RV) >0,1, kai M/( RV +H) >0,002.
čia:
Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m 3, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus;
RV – teisės aktuose nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3. Jei teisės aktuose nėra nustatytos pusės valandos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės,
tuomet taikoma paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė;
M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s;
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip H=10 m;
Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmosios kategorijos taršos šaltinių kriterijų, nurodytų šių Nuostatų 1 priedo 5.1.1 punkte, ir taršos
šaltiniai tų ūkio subjektų, kuriems TIPK leidime, Taršos leidime ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, išduotame vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, leistinos taršos normatyvai nustatyti pagal faktinį išmetamų teršalų kiekį;
2 lentelė: taršos šaltinių kategorijų skaičiavimai pagal nacionalinius kriterijus.
Taršos
C m,
RV,
Teršalas
ar Cm/RV>0,5,
šaltinis
mg/m3
mg/m3
Fenolis
0,00031
0,01
0,00031/0,01=0,031
003
(Technologini Formaldehidas
0,00034
0,1
0,00034/0,1=0,0034
ai įrenginiai) Sieros vandenilis
0,00158
0,008
0,00158/0,008=0,1975
Fenolis
0,00031
0,01
0,00031/0,01=0,031
604
(Komposto
Formaldehidas
0,00034
0,1
0,00034/0,1=0,0034
sandėlis)
Sieros vandenilis
0,00158
0,008
0,00158/0,008=0,1975
Fenolis
0,00031
0,01
0,00031/0,01=0,031
605
(Nusierinimo Formaldehidas
0,00034
0,1
0,00034/0,1=0,0034
baseinas)
Sieros vandenilis
0,00158
0,008
0,00158/0,008=0,1975
Fenolis
0,00031
0,01
0,00031/0,01=0,031
606
(Autocisternų Formaldehidas
0,00034
0,1
0,00034/0,1=0,0034
pakrovimas)
Sieros vandenilis
0,00158
0,008
0,00158/0,008=0,1975

M, g/s
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

0,00185
0,00236
0,01310
0,00073
0,00077
0,00469
0,00071
0,00082
0,00015
0,00004
0,00001
0,00037

H, m
17,3

10,0

10,0

10,0

ar M/(RV+H) >0,01
0,00185/(0,01+17,3)=0,000107
0,00236/(0,1+17,3)=0,000136
0,01310/(0,008+17,3)=0,000759
0,00073/(0,01+10,0)=0,000073
0,00077/(0,1+10,0)=0,000076
0,00469/(0,008+10,0)=0,000469
0,00071/(0,01+10,0)=0,000071
0,00082/(0,1+10,0)=0,000081
0,00015/(0,008+10,0)=0,000015
0,00004/(0,01+10,0)=0,000004
0,00001/(0,1+10,0)=0,000001
0,00037/(0,008+10,0)=0,000037

Kategorija
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, pirmajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, jei Cm/RV >0,5, kai M/(RV + H) >0,01 ir taršos
šaltiniai, turintys valymo įrenginius, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip 85 %, jei (Cm/ RV ) >0,1, kai M/( RV + H) >0,002.
čia:
Cm – teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore, mg/m 3, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, pagal taršos sklaidos skaičiavimus;
RV – teisės aktuose nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m3. Jei teisės aktuose nėra nustatytos pusės valandos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės,
tuomet taikoma paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė;
M – maksimaliai galimas išmetamas teršalo kiekis iš šaltinio, g/s;
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Esant H<10 m, skaičiuojama kaip H=10 m;
Antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmos kategorijos taršos šaltinių kriterijų, nurodytų šių Nuostatų 5.2.1 punkte.
3 lentelė: taršos šaltinių kategorijų skaičiavimai pagal Europos Sąjungos kriterijus.
RV,
Taršos šaltinis
Teršalas
Cm, mg/m3
ar Cm/RV>0,5,
mg/m3
002 (Garo katilo Buderus
Logano SHD 815 (3,63
Azoto oksidai (A)
0,01228
0,04
0,01228/0,04=0,307
MW) Nr.1)
013 (Garo katilo Buderus
Logano SHD 815 (3,63
Azoto oksidai (A)
0,01228
0,04
0,01228/0,04=0,307
MW) Nr.2)
Azoto oksidai (B)
0,01228
0,04
0,01228/0,04=0,307
001 (2 kogeneratoriai su
garo katilu-utilizatoriumi
Kietosios dalelės
0,02277
0,05
0,02277/0,05=0,455
GARIONI NAVAL NG/EG)
(B)
Azoto oksidai (B)
0,01228
0,04
0,01228/0,04=0,307
012 (2 kogeneratoriai su
garo katilu-utilizatoriumi
Kietosios dalelės
0,02277
0,05
0,02277/0,05=0,455
GARIONI NAVAL NG/EG)
(B)

M, g/s

H, m

ar M/(RV+H) >0,01

ne

0,03586

32,0

0,03586/(0,04+32)=0,001120

ne

II

ne

0,01403

32,0

0,01403/(0,04+32)=0,000438

ne

II

ne

0,95216

0,95216/(0,04+32)=0,029718

taip

II

0,01900/(0,05+32)=0,000593

ne

II

0,83248/(0,04+32)=0,025983

taip

II

0,06571/(0,05+32)=0,002050

ne

II

ne

0,01900

ne

0,83248

ne

0,06571

32,0

32,0

Kategorija

PASTABA: Cm - paimta iš Oro taršos vertinimo ataskaitos (priedas Nr. 1)

Matavimų dažnis
Vadovaujantis Aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 6 punktu, „<...> teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas pirmajai kategorijai, monitoringas
vykdomas tolygiai paskirsčius 4 kartus per metus, atliekant pakankamą matavimų ir/ar mėginių paėmimo skaičių <...>“.
Teršalų, išmetamų iš taršos šaltinio, kuris pagal tą teršalą yra priskirtas antrajai kategorijai, monitoringas vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus.
Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo planas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas.

Eil.
Nr.
1

Taršos šaltinis

Įrenginio/
gamybos
pavadinimas

Nr.

pavadinimas

koordinatės

pavadinimas

kodas

2

3

4

5

6

7

Nustatomi parametrai

Matavimų
dažnumas

Matavimo metodas

8

9

1

2

3

Termofikacinė
elektrinė

002

1

013
001

1

Termofikacinė
elektrinė
012

2

3

Technologiniai
įrenginiai

Neorganizuoti
taršos šaltiniai

4
Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (3,63 MW) Nr.1
Garo katilo Buderus Logano
SHD 815 (3,63 MW) Nr.2
2 kogeneratoriai su garo katiluutilizatoriumi GARIONI
NAVAL NG/EG
2 kogeneratoriai su garo katiluutilizatoriumi GARIONI
NAVAL NG/EG

5
X 525424
Y 6215345
X 525424
Y 6215347
X 525380
Y 6215340
X 525380
Y 6215342

003

Technologiniai vandens
valymo įrenginiai, buferinė
talpa, flokuliacijos patalpa

X 525432
Y 6215344

604

Komposto sandėlys

X 525398
Y 6215370

605

Nusierinimo baseinas

X 525445
Y 6215292

606

Autocisternų pakrovimas

X 525432
Y 6215344

6

7

8

9

Azoto oksidai (A)

250

1k/metus

Elektrocheminis

Azoto oksidai (A)

250

1k/metus

Elektrocheminis

Azoto oksidai (B)

5872

1k/metus

Elektrocheminis

Kietosios dalelės (B)

6486

1k/metus

Svorio metodas

Azoto oksidai (B)

5872

1k/metus

Elektrocheminis

Kietosios dalelės (B)

6486

1k/metus

Svorio metodas

Fenolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis
Fenolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis
Fenolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis
Fenolis
Formaldehidas
Sieros vandenilis

846
871
1778
846
871
1778
846
871
1778
846
871
1778

1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus
1k/metus

Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis
Fotometrinis

3 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas.
Lentelė nepildoma, nes įmonė neatitinka Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 7 punkto kriterijų.
IV. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS
Ši monitoringo dalis ir lentelės nepildomos, nes ūkinė veikla neatitinka Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 8 punkto kriterijų.

V. PAPILDOMA INFORMACIJA
8. Nurodoma papildoma informacija ar dokumentai, kuriuos būtina parengti pagal kitų teisės aktų, reikalaujančių iš ūkio subjektų vykdyti aplinkos monitoringą, reikalavimus.
Papildomų dokumentų ar reikalavimų nėra.

9. Nurodomi, kokie Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nuolatinių matavimų rezultatai (pvz.: savaitės, paros, valandos) privalo būti saugomi.
Ūkio subjekte taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nuolatiniai matavimai neatliekami. Nenuolatinių matavimų rezultatai saugomi 10 metų.
VI. DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO TERMINAI BEI GAVĖJAI
10. Nurodomi duomenų, informacijos ir/ar monitoringo ataskaitų teikimo terminai bei gavėjai.
Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys, nurodyti Aplinkos monitoringo nuostatų 3 priede, už praėjusį kalendorinių metų
ketvirtį, ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus šiam laikotarpiui, pateikiami per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterine sistema“ (IS
„AIVIKS“), įteikiami tiesiogiai arba siunčiami paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.
Programą parengė __________________________________
(Vardas ir pavardė, telefonas)

_____________________________________________
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

_____________
(parašas)

_________________
(Vardas ir pavardė)

_________________
(Data)

SUDERINTA
____________________________________________________
(Monitoringo programą derinančios institucijos vadovo pareigos)

_____________
(parašas)

_________________
(Vardas ir pavardė)

_________________
(Data)

