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Pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamyba Bijūnėlių k., Kuršėnų kaimiškojoje sen., Šiaulių r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

UAB „Pažangi energija“ 4,0722 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 9144/0006:55, Pakumulšių
k.v.), esančiame Bijūnėlių k., Kuršėnų kaimiškojoje sen., Šiaulių r. sav., vykdys pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybos veiklą.
UAB „Pažangi energija“ planuojama ūkinė veikla įrašyta į Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.8 punktą „biodujų gamyba“,
11.4 punktą „nepavojingųjų atliekų naudojimas jas apdorojant biologiniu būdu įrenginiuose,
kurių pajėgumas – 10 ar daugiau tonų per parą“ ir 11.5 punktą ,,nepavojingųjų atliekų laikymas, įskaitant jų paruošimą naudoti, išskyrus paruošimą naudoti pakartotinai, arba šalinti, kai
vienu metu laikoma 100 ar daugiau tonų atliekų“. Planuojamai ūkinei veiklai 2022 m. buvo
parengta atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija. Atsakingos institucijos 202204-28 priimta atrankos išvada Nr. (30.3)-A4E-4933 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 201906-19, Nr. 9862) 2 priedo 49.2 p., biodujų gamybos objektams taikomas 200 m normatyvinis
SAZ dydis.
Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Pažangi energija“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį,
atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, kvapai,
cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.
UAB „Pažangi energija“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.
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Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

Ūkinės veiklos organizatorius - UAB „Pažangi energija“, juridinio asmens kodas 305754092.
Adresas, telefonas: Panerių g. 51, LT 03160 Vilnius, tel. +370 614 40240, el. p. info@pazangi.lt
2

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitos rengėją

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Adresas, telefonas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 264 4304, el. pašto adresas
info@dge.lt.
Kontaktinis asmuo - Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, visuomenės sveikatos
specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija Nr. 0193MP/MH/MA/SE/PV-09.
3

Planuojamos ūkinės veiklos analizė

3.1

Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamyba.
Veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) 2 red.: 35.21 Dujų gamyba; 35.23 Dujų pardavimas dujotiekiais; 38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas.
3.2

Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai
ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika)
3.2.1 Planuojama produkcija

Planuojama pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamyba vyks iš gyvūnų mėšlo bei augalinės kilmės
bioskaidžių produktų (biomasės) anaerobinio apdorojimo bioreaktoriuose (fermentatoriuose),
dujų valymas – membraniniuose filtruose, o tiekimas į dujotiekį – įrengiamoje apskaitos ir suspaudimo stotyje. Pagamintos ir išvalytos biodujos (biometanas) bus tiekiamos į AB „Amber
Grid“ dujotiekį.
Per metus planuojama pagaminti ir patiekti į dujų tinklus apie 3 mln. Nm3 biometano.
3.2.1 Žaliavos, medžiagos
Vykdant biodujų gamybą, kaip pagrindinės žaliavos bus naudojamos:
✓ aplink planuojamą gamybinę teritoriją esančiuose gyvulininkystės ūkiuose susidarantys
mėšlas ir srutos. LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726, galiojanti
suvestinė redakcija nuo 2021-01-01), vadovaujantis jo 1 straipsnio 2 dalies 6 punktu,
netaikomas mėšlui ir srutoms, naudojamoms gaminant energiją iš šios biomasės
procesais arba būdais, kurie nedaro žalos aplinkai ar nekelia grėsmės žmogaus
sveikatai;
✓ bioskaidžios atliekos, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą priskiriamos
prie kitų žemės ūkio ir maisto perdirbimo veiklų bioskaidžių nepavojingųjų atliekų.
✓ Biodujų gamyboje planuojamų naudoti kitų žaliavų ir pagalbinių medžiagų poreikio
rodikliai pateikti lentelėje.
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Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas
Žaliavos arba medžiagos pavadinimas
Mėšlas ir srutos (iš viso):
Skystos
Kietos
Kitos bioskaidžios atliekos
Žalioji biomasė, energetiniai augalai (žolė, šiaudai ar kitos kultūros), kita biomasė
Žaliosios atliekos
Aktyvuota anglis
Geležies chloridas
Putojimą mažinančios priemonės

Planuojamas naudojimas, t/metus
56 000
30 000
26 000
16 000
8 000
5 000
10
125
125

Žalioji biomasė (energetiniai augalai ir žaliosios atliekos) palikta tik kaip papildoma žaliava,
sudarysianti apie 16 % viso planuojamo naudoti žaliavų kiekio, kuri būtų panaudota, jei nutrūktų bioskaidžių atliekų tiekimas ar sumažėjus atliekų kiekiui, kuomet nebūtų galima užtikrinti nepertraukiamos gamybos.
UAB „Pažangi energija” pažangiųjų biodegalų gamyboje planuojamos naudoti atliekos, jų
naudojimo būdai ir kiekiai pateikti lentelėje. Atliekų apskaita bus vedama elektroniniu būdu
per vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS),
vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Pavojingos atliekos nebus
naudojamos.
Biodujų gamyboje planuojamos naudoti atliekos, jų naudojimo būdai ir kiekiai
Atliekos

Naudojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas
pavadinimas

1

2

3

Planuojamas
naudoti
kiekis,
t/metus

Didžiausias
laikomas
kiekis*, t

Naudojimo
būdas

4

5

6

02 01 01

plovimo ir valymo
dumblas

308

02 01 03

augalų audinių atliekos

308

02 01 06

gyvūnų ekskrementai,
šlapimas ir mėšlas
(įskaitant naudotus
šiaudus), srutos, atskirai
surinkti ir tvarkomi ne
susidarymo vietoje

02 01 07
02 02 01
02 03 01
02 03 02

Gyvūnų
ekskrementais
užterštas
paklotas
(šiaudai,
pjuvenos,
įvairus kraikas
ir pan.)

308
16 000

miškininkystės atliekos

308

plovimo ir valymo
dumblas
plovimo, valymo,
lupimo, centrifugavimo ir
separavimo dumblas

308
308

konservantų atliekos

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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02 03 03
02 03 04
02 03 05

02 03 99

02 04 01
02 04 02
02 04 03

02 04 99

02 05 01
02 05 02

tirpiklių ekstrahavimo
atliekos
medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti
nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje
dumblas

kitaip neapibrėžtos
atliekos

308
308
308
salotų gamybos
atliekos,
konservuotų
ir/arba raugintų
vaisių ir
daržovių
atliekos, padažų
atliekos,
obuolių
išspaudos,
vaisių ir
daržovių
išspaudos ir kt.

purvas, likęs nuvalius ir
nuplovus runkelius
naudoti netinkamas
kalcio karbonatas
nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje
dumblas

kitaip neapibrėžtos
atliekos

308

308
308
308
cukrinių
runkelių
išspaudos,
cukrinių
runkelių
šaknelės,
cukrinių
runkelių lapai ir
kt.

medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti
nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje
dumblas

308

308
308
pieno išrūgos,
laktozė ir kt.
pieno pramonės
atliekos

02 05 99

kitaip neapibrėžtos
atliekos

02 06 01

medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti

308

02 06 02

konservantų atliekos

308

02 06 03

02 07 01
02 07 02

nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje
dumblas
žaliavų plovimo, valymo
ir mechaninio
smulkinimo atliekos
spirito distiliavimo
atliekos
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02 07 03
02 07 04
02 07 05

02 07 99

03 01 01

03 01 05

03 03 01
03 03 02

03 03 05

03 03 07

03 03 08
03 03 09

03 03 10

03 03 11

cheminio apdorojimo
atliekos
medžiagos, netinkamos
vartoti ar perdirbti
nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje
dumblas

kitaip neapibrėžtos
atliekos

308
308
308
alkoholinių ir
nealkoholinių
gėrimų
gamybos
atliekos: alaus
gamyboje
panaudotas
salyklas
(saladinas),
alaus mielės,
giros mielės,
giros gamyboje
panaudotas
salyklas,
nekokybiškas
salyklas ir kt.

medžio žievės ir
kamščiamedžio atliekos
pjuvenos, drožlės,
skiedros, medienos
drožlių plokštės ir fanera,
nenurodyti 03 01 04
medžio žievės ir
medienos atliekos
žaliųjų nuovirų šlamas
(tvarkant juodąsias
nuoviras)
spaustuvinių dažų
šalinimo perdirbant
makulatūrą dumblas
mechaniškai atskirtas
popieriaus ir kartono
atliekų virinimo brokas
perdirbti skirto
popieriaus ir kartono
rūšiavimo atliekos

308

308

308

308
308

308

308

308

kalkių dumblo atliekos

308

pluošto atliekos, pluošto,
užpildo ir dengimo
dumblas atliekant
mechaninį atskyrimą
nuotekų valymo jų
susidarymo vietoje
dumblas, nenurodytas 03
03 10

308

308

Pastaba* Nurodytas didžiausias galimas vienu metu laikomas kiekis įvertintas su sąlyga, kad tik vienos rūšies atlieka bus
sandėliuojama visame žaliavos priėmimo aikštelės tūryje. Dienos poreikis sudaro 44 t atliekų, sandėliavimo pastate gali būti
sukauptas iki vienos savaitės žaliavų (atliekų) kiekis 44×7= 308 t.

Pirminio technologinio proceso etapo metu bioreaktoriuose susidarys degi ir sprogi medžiaga
– biodujos. Jos bus kaupiamos pačiuose bioreaktoriuose virš fermentuojamo substrato, fiksuoto
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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kupolo biodujų talpykloje (kaupykloje), kurioje bus įmontuoti dujų lygio indikatoriai. Tokiu
būdu bus išvengiama nepageidaujamo deguonies patekimo į bioreaktorių. Siekiant išvengti
nepageidaujamo slėgio santykio (viršslėgio ir sumažinto slėgio), bioreaktoriuose bus
instaliuotas mechaninis saugiklis. Pasibaigus fermentacijos ciklui, biodujos siurbliais ir
kompresoriais bus perpumpuojamos į valymo stotį ir toliau į magistralinį dujotiekį.
PŪV metu gaminant biodujas iš mėšlo, srutų ir augalinės kilmės bioskaidžių atliekų bei tiekiant
jas, radioaktyvių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių,
mutageninių ir kt. pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
3.2.2. Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Vanduo. Numatomas vandens poreikis buities reikmėms: iki 240 m3/m, 20 m3/mėn., 0,7 m3/d.
Vanduo bus tiekiamas iš projektuojamo vandens gręžinio, planuojamo įrengti gamybinėje teritorijoje. Geriamos kokybės vanduo bus atvežamas.
Technologiniame procese maksimalus vandens suvartojimas galės siekti iki 10 000 m3/metus
ir priklausys nuo žaliavos drėgnumo. Tačiau biodujų gamybos metu žaliavos bus taip kombinuojamos ir balansuojamos tarpusavyje, kad būtų galima maksimaliai išvengti papildomo vandens panaudojimo.
Planuojamas maksimalus bendras metinis vandens poreikis buitinėms ir gamybinėms reikmėms – 10 240 m3.
Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai)
veikloje nebus naudojami. Dirvožemio tarša neprognozuojama.
Elektros ir šilumos energija. Biodujų gamybai bei gamybinių ir buitinių patalpų šildymui reikalinga šiluma bus gaunama iš nuosavos katilinės, deginant gamtines dujas. Energija bus perkama iš elektros tinklų. UAB „Pažangi energija“ elektros energijos ir šilumos energijos išteklių
poreikis sudarys:
✓ elektros energija – 2 000 MWh/metus;
✓ šilumos energija – 2 772 MWh/metus.
3.3

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

Šiuo metu PŪV sklype jokia ūkinė veikla nevykdoma. Ūkinės veiklos organizatorius - UAB
„Pažangi energija“ planuoja naują veiklą – pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybą iš gyvūnų
mėšlo bei bioskaidžių atliekų, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą priskiriamos
prie kitų žemės ūkio ir maisto perdirbimo veiklų bioskaidžių nepavojingųjų atliekų. Pagamintas
biometanas bus tiekiamos į magistralinį dujotiekį.
Biodujų gamyba bus vykdoma trijuose bioreaktoriuose (fermentatoriuose), kurių kiekvieno
talpa – 3 883 m3. Pagamintos biodujos bus išvalomos dujų valymo stotyje, suslegiamos ir tiekiamos į dujotiekio tinklus. Planuojama, kad vidutiniškai bus gaminama iki 350 Nm3 biometano (išvalytų biodujų) per valandą. Per metus planuojama pagaminti ir į dujų tinklus patiekti
apie 3 mln. Nm3 biometano.
Pagrindinę žaliavą pažangiųjų biodegalų gamyboje sudarys žemės ūkyje bei pramonėje susidarančios bioskaidžios atliekos ir produktai: gyvulių mėšlas, žaliosios atliekos, energetiniai
augalai. Tokia gamyba, priklausomai nuo žaliavų kompozicijos, sunaudos apie 85 000 t įvairios
žaliavos per metus.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Gamyboje nominali instaliuota galia – 2,5 MW dujinės galios (maksimali galia 2,8 MW), kas
sudaro iki 3 mln. Nm3 biometano.
Įmonėje planuojami technologiniai procesai:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

žaliavų transportavimas, saugojimas ir dozavimas į bioreaktorius;
biodujų gamyba bioreaktoriuose;
biodujų valymas ir tiekimas į magistralinį dujotiekį;
oro valymas;
apdorotos žaliavos (substrato) susidarymas, separavimas;
separuoto substrato skystos frakcijos laikymas dengtoje lagūnoje su dviguba membrana. Kietos frakcijos saugojimas ir tolimesnis jos panaudojimas;
✓ šilumos gamyba gamybos procesams ir administracinio pastato šildymui 560 kW dujiniame katile, naudojant gamtines dujas.
Eksploatacijos eigoje numatomi bioreaktorių profilaktiniai darbai: valymas (1 kartą per 5 metus, trunkantys 3 savaites), kuomet atliekos į įmonę nebus priimamos; profilaktiniai bioreaktorių patikrinimo darbai (viso 6-8 paros per metus).
Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Šiuo metu PŪV sklype jokių statinių ir įrenginių nėra.
Planuojamą ūkinės veiklos objektą sudarys šie pastatai ir įrenginiai:
✓ sandėliavimo pastatas;
✓ administracinis pastatas;
✓ 3 bioreaktoriai, kurių skersmuo – 24,7 m, aukštis – 8 m, kiekvieno darbinis tūris – 3833
m3 ;
✓ buferinis rezervuaras, kurio talpa – 490 m3;
✓ biodujų valymo stotis;
✓ oro biologinis filtras;
✓ substrato saugojimo lagūna, kurios tūris – 15 000 m3;
✓ dujų saugykla;
✓ avarinis dujų fakelas;
✓ čiaupų aikštelė, kurios preliminarus plotas – 400 m2;
✓ automobilių stovėjimo aikštelės, kurių preliminarūs plotai – 85,8 m2 ir 57,13 m2;
✓ automobilinės svarstyklės;
✓ aikštelė substrato kietos frakcijos laikinam laikymui rankovėse (7000 m2 ploto);
✓ katilinė.
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Sklypo planas su planuojamais pastatais ir įrenginiais

Be to, PŪV teritorijoje bus įrengti: gaisrinių automobilių privažiavimo kelias (489,60 m2),
asfaltuoti vidaus keliai (2877,87 m2), žvyro dangos vidaus keliai (2031,44 m2), betoninių
trinkelių danga (240 m2), tvora (1,8 m aukščio).
Pagamintos ir išvalytos iki reikiamų parametrų biodujos bus tiekiamos į greta PŪV sklypo
praeinantį magistralinį dujotiekį. Tarp magistralinio dujotiekio ir PŪV sklypo (Amber Grid
dujotiekį ir PŪV sklype suprojektuotą čiaupų aikštelę skiria apie 30 m) yra įsiterpę du sklypai.
Vienas jų priklauso Lietuvos Respublikai, o kitas sklypas – nesuformuotas. AB Amber Grid
yra pritarusi UAB „Pažangi energija“ projektiniams pasiūlymams ir yra suderinta preliminari
naujos dujų sistemos prijungimo paslaugos sutartis.
Griovimo darbai nenumatyti. Medžiai kertami nebus.
Greta teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, praeina magistralinis dujotiekis ir geležinkelis, greta nagrinėjamos teritorijos yra elektros tinklai. Pačiame sklype iš infrastruktūrinių
tinklų šiuo metu yra tik privažiavimo kelias ir įrengta melioracijos sistema. Planuojamai ūkinei
veiklai reikalingi tinklai: elektros, dujotiekio - bus įrengti pagal tinklų valdytojų prisijungimo
sąlygas atskirais projektais. Viešo vandens tiekėjo tinklų arti sklypo nėra, todėl bus projektuojamas nuosavas vandens gręžinys ir vietiniai nuotekų tinklai. Prieš pradedant statybos darbus,
esant reikalui, melioracijos sistemos bus pertvarkytos tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis melioracijos sistemų veikimas ir trečiųjų asmenų teisės. Melioracijos sistemos pertvarkymo darbai
bus sprendžiami atskiru projektu.
3.4

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

Planuojama biodujų gamyba bus pradėta gavus visus reikalingus leidimus. Atrankos dėl
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimas, derinimas – 2022 m. I-II ketv., techninio
projekto rengimas ir derinimas – 2022 m., statybos leidimo gavimas ir statybų pradžia – 2022
m. IV ketv., PŪV pradžia – 2023 m. IV ketv. Ūkio veiklos stabdymas ar nutraukimas
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neplanuojamas. eksploatacijos laikas neterminuotas. Prieš pradedant veiklą, įmonė turės gauti
Taršos leidimą ir užsiregistruoti atliekas tvarkančių įmonių valstybės registre.
3.5

Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių
statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos
nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas ūkinės veiklos planavimo stadijoje, siekiant įvertinti UAB „Pažangi energija“ galimą fizikinį ir cheminį, kvapų poveikį artimiausiai
gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių
medžiagų koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus.
UAB „Pažangi energija“ pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybos įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas. Nagrinėjamam objektui
buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros – atlikta atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, gauta atsakingos institucijos išvada kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas,
kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti
sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo vietos nenagrinėjamos, nes pasirinkta vieta labiausiai
atitiko prioritetinius kriterijus:
✓ Atitikimas teritorijos bendrojo plano sprendimus. Pagal Šiaulių rajono bendrąjį planą
sklypas patenka į pramonės zoną, kurioje galima statyti energetikos objektus;
✓ PŪV sklypas turi būti atokiau nuo gyvenviečių. Teritorija aplink sklypą mažai urbanizuota – artimiausias didesnė gyvenvietė – Pakulmušių kaimas – nutolęs apie 2 km nuo
sklypo ribų; Kuršėnai – apie 4 km;
✓ Magistralinio dujotiekio artumas. Greta sklypo įrengtas dujotiekis bei nedideliu atstumu nutolusi Lapkasių dujų stotis;
✓ Ekonominio naudingumo kriterijus. 80 km spinduliu aplink PŪV sklypą išsidėstę gyvulininkystės ūkiai, kurie pilnai užtikrins pagrindinės žaliavos – mėšlo – tiekimą planuojamai gamybai;
✓ Sanitariniai apribojimai. Prie stambių gyvulininkystės ūkių esančios biodujų gamybos
įrenginiai negali priimti mėšlo ir srutų iš kitų ūkių dėl sanitarinių apribojimų. Šiaulių
rajone nėra stambaus ūkio, kurio generuojami mėšlo kiekiai galėtų pilnai patenkinti
planuojamos biodujų gamybos poreikius. Pasirinkta PŪV vieta užtikrina reikiamą žaliavų kiekį, tuo pačiu suteikdama galimybę mažesniems ūkiams perduoti mėšlą ir srutas
biodujų gamybai.
4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

4.1

Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis

Planuojama ūkinė veikla numatyta kitos paskirties 4,0722 ha ploto žemės sklype (kadastrinis
Nr. 9144/0006:55 Pakumulšių k.v., unikalus Nr. 9144-0006-0055), esančiame Bijūnėlių k.,
Kuršėnų kaimiškojoje sen., Šiaulių r. sav. Sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Pažangi
energija“.
Situacijos schema su pažymėtomis arčiausiai esančiomis gyvenamosiomis ir visuomeninės
paskirties teritorijomis pateikta pav.
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Situacijos schema su gyvenamosiomis ir visuomeninės paskirties teritorijomis. Pagrindas: www.maps.lt

PŪV sklypas yra kaimiškoje vietovėje. Nagrinėjamą teritoriją iš visų pusių supa pievos ir dirbamos žemės, šiaurės vakarinė sklypo dalis ribojasi su miško žeme, pietinė sklypo dalis ribojasi
su rajoniniu keliu Nr. 4006 (Kuršėnai – Dirvonėnai – Raudėnai – Tryškiai), o šiaurinėje pusėje
praeina geležinkelio kelias (Šiauliai – Klaipėda). Netoliese praeina magistralinis kelias E272
ir krašto kelias Nr. 159 (Užventis – Šaukėnai - Kuršėnai). Esamų kelių tinklas užtikrina gerą
susiekimą su žaliavų tiekėjais bei šalutinius gamybos produktus iš nudujinto substrato naudojančiais ūkio subjektais.
Pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamyba planuojama strategiškai patogioje vietoje, t. y. greta
Amber Grid dujų tinklų. Pradėjus vykdyti PŪV, bus naudojamasi esama infrastruktūra, jokie
pakeitimai nenumatomi. Galima teigti, kad UAB „Pažangi energija“ PŪV teritorija yra palankioje geografiniu ir infrastruktūros požiūriu vietoje.
Su gyvenamosiomis teritorijomis įmonės sklypas nesiriboja. Artimiausios pavienės sodybos
nuo nagrinėjamos teritorijos nutolusios maždaug 200 m atstumu šiaurės rytų kryptimi (adresas
- Bijūnėlių k. 1) ir 800 m atstumu pietvakarių kryptimi. Atstumas iki artimiausių Pakumulšių
kaimo gyvenamųjų namų, nutolusių šiaurės-rytų kryptimi, yra apie 1,9 km. Vadovaujantis 2011
m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, Pakumulšių kaime gyvena 294 gyventojai. Minėto surašymo duomenimis, Bijūnėlių kaime registruotų gyventojų nebuvo.
Rekreacinės paskirties teritorijų PŪV apylinkėse nėra.
Artimiausi visuomeninės paskirties objektai:
✓ apie 4,7 km atstumu šiaurės rytų kryptimi nutolęs Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
centras (Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 11A);
✓ apie 4,8 km atstumu šiaurės rytų kryptimi nutolęs Šiaulių rajono savivaldybės etninės
kultūros ir tradicinių amatų centras (Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 7A);
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✓ apie 4,7 km atstumu šiaurės rytų kryptimi nutolęs Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras (Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Sodo g. 4).
Viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties pastatų artimoje aplinkoje nėra.
Žemės naudojimas. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė
žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės
sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

4.2

UAB „Pažangi energija“ veikla planuojama nuosavame 4,0722 ha ploto žemės sklype (kad.
Nr. 9144/0006:55 Pakumulšių k.v.), esančiame Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškojoje sen., Bijūnėlių k. Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, 2021 m. kovo
19 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 31SK-703(14,31,110 E.), 2019 m. gruodžio 19 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-711
reikalavimais, PŪV žemės sklypui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
✓
✓
✓
✓
✓

Kelių apsaugos zonos;
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos;
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos;
Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonos.

Visi PŪV žemės sklype numatomi statyti statiniai bus suprojektuoti laikantis sklypui nustatytų
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, o parengtas statybos techninis projektas bus suderintas su
tų tinklų savininkais ir valdytojais teisės aktų nustatyta tvarka. Geležinkelio kelių ir jų
įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose jokie statiniai neplanuojami.
UAB „Pažangi energija“ PŪV sklypas į vandenviečių apsaugos zonas nepatenka. Artimiausia
požeminio vandens vandenvietė – Pakumulšių (Nr. 2967, geologinis indeksas P2). Iki šios
vandenvietės – apie 2,7 km šiaurės kryptimi. Šios vandenvietės VAZ – 50 m. PŪV teritorija
nepatenka į šios vandenvietės apsaugos zoną.
4.3

Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų
surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas,
susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.)

Sklypas yra inžinerinės infrastruktūros požiūriu neišvystytoje teritorijoje. Pačiame sklype iš
infrastruktūrinių tinklų šiuo metu yra tik privažiavimo kelias ir įrengta melioracijos sistema.
Planuojamai ūkinei veiklai reikalingi tinklai: elektros, dujotiekio - bus įrengti pagal tinklų
valdytojų prisijungimo sąlygas atskirais projektais. Viešo vandens tiekėjo tinklų arti sklypo
nėra, todėl bus projektuojamas nuosavas vandens gręžinys ir vietiniai nuotekų tinklai.
4.3.1 Vandens tiekimas
Planuojamas metinis vandens poreikis buities reikmėms – iki 240 m3, 20 m3/mėn., 0,7 m3/d.
Vanduo bus tiekiamas iš projektuojamo vandens gręžinio, planuojamo įrengti gamybinėje teritorijoje. Geriamos kokybės vanduo bus atvežamas.
Tiksli gręžinio vieta, vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 str.
reikalavimais, bus parinkta vėliau, atlikus geologinius tyrimus ir įvertinus vietovės hidrogeologines sąlygas.
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Technologiniame procese maksimalus vandens suvartojimas gali siekti iki 10 000 m3/metus ir
priklausys nuo žaliavos drėgnumo. Tačiau biodujų gamybos metu žaliavos bus taip kombinuojamos ir balansuojamos tarpusavyje, kad būtų galima maksimaliai išvengti papildomo vandens
panaudojimo.
Planuojamas maksimalus bendras metinis vandens poreikis buitinėms ir gamybinėms reikmėms – 10 240 m3.
4.3.2 Šilumos energijos tiekimas
Šilumos energijos gamyba gamybos procesams ir administracinio pastato šildymui bus vykdoma 560 kW dujiniame katile, naudojant gamtines dujas. Antras 560 kW galingumo katilas
bus rezervinis ir bus naudojamas tik tuo metu, kai pagrindinis katilas neveiks. Planuojamas
pagaminti šilumos energijos kiekis – 13 396 GJ/metus.
4.3.3 Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas
Gaminant biodujas, gamybinės nuotekos nesusidarys. Dujotiekio kondensatas ir biodujų valymo stotyje susidarantis skystis bus grąžinami į bioreaktorius.
Buitinės nuotekos. Per metus planuojamame objekte gali susidaryti iki 240 m3 (iki 0,7 m3/d.)
buitinių nuotekų. Buitinės nuotekos susidarys personalo buitinėse patalpose ir po apvalymo
vietiniuose biologiniuose valymo įrenginiuose bus išleidžiamos į aplinką. Planuojama, jog buitinės nuotekos bus filtruojamos į gruntą. Atlikus geologinių-inžinierinius tyrimus ir nustačius,
kad grunto filtracinės savybės nepakankamos, išvalytos buitinės nuotekos bus nuvedamos į
skysto substrato rezervuarą. Į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumas atitiks Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus tokios rūšies nuotekoms, priklausomai nuo priimtuvo.
Nuotekų išleidimo į aplinką vieta bus parinkta taip, kad jų neigiamas poveikis aplinkai būtų
kiek įmanoma mažesnis (pvz., užtikrinant mažiausią geriamojo vandens šaltinių teršimo
pavojų, pasirenkant mažiausiai jautrų poveikiui nuotekų priimtuvą (prioriteto tvarka: upės,
kanalai, infiltracija į gruntą, tvenkiniai, dirbtiniai nepratekami vandens telkiniai), nuotekų
išleidimą numatant kiek įmanoma toliau nuo kitų vandens išteklių naudotojų, rekreacijai skirtų
bei kitų žmonių buvimo vietų). Išleidžiamų nuotekų liekamasis užterštumas negalės būti
didesnis, nei numatyta Nuotekų tvarkymo reglamente tokios rūšies nuotekoms. Vidutinė
metinė didžiausia leistina teršalų pagal BDS7 rodiklį koncentracija neviršys 29 mg/m3.
Planuojama, kad su buitinėmis nuotekomis į gamtinę aplinką gali patekti iki 0,007 t/m šių
teršalų.
Paviršinės nuotekos ir lietaus vanduo. Atliekų ir žaliavų iškrovimas vyks tik pastato viduje.
Visi skysčiai (sunka), kurie susidarys sandėliuojant žaliavas bei apiplaunant išvažiuojančias
transporto priemones, bus surenkami į trapus, nuvedami į sandarią dozavimo talpą ir panaudojami biodujų gamyboje.
Žaliava tam tikromis proporcijomis bus dozuojama uždarais vamzdynais į biologinio skaidymo
reaktorių. Procesas bus visiškai sandarus. Po dujų išgavimo likęs nudujintas substratas bus separuojamos į skystą ir kietą frakciją. Skystoji frakcija bus saugoma sandarioje dengtoje lagūnoje, kietoji – sandėliavimo pastate ir, pritrūkus vietos sandėlyje, lauko aikštelėje, supakuota
rankovėse. Visas žaliavų/gamybos liekanų judėjimas, išskyrus kietosios frakcijos patekimą į
lauko aikštelę, vyks vamzdynais, be sąlyčio su aplinka. Separuoto substrato kietoji frakcija,
kuri netilps sandėliavimo patalpoje, bus frontaliniu krautuvu nuvežama į lauko aikštelę ir iš
karto pakuojama į rankovę. Rankovės bus visiškai sandarios, todėl toks laikymo būdas nesąlygos paviršinių nuotekų užterštumo ir nereikalaus papildomų apsaugos priemonių: kietosios
dangos arba nuotekų surinkimo sistemos. Pačioje lauko aikštelėje bus išsaugota augalinė
danga. Privažiavimuose iki bioreaktorių, iki dujų čiaupų aikštelės bei gaisriniame privažiavime
bus įrengta žvyro dangos konstrukcija. Lietaus vanduo nuo jos bus nukreipiamas į griovius,
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numatytus už aikštelių ir kelio ribos. Įvertinus gamybinių procesų uždarumą ir tai, kad visi
žaliavų/produkto judėjimo etapai vyks uždarose erdvėse, galima teigti, kad gamybinėje teritorijoje susidarysiančios paviršinės (lietaus) nuotekos nebus teršiamos bioskaidžiomis medžiagomis. Todėl šiuo metu paviršinių nuotekų surinkimo sistema, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 7.1 p., visoje gamybinėje teritorijoje neplanuojama. Lietaus nuotekos nuo bioreaktorių ir kitų statinių stogų (stogų dangos plotas 2200 m2) bei teritorijos dalies
(betoninių trinkelių, kurių plotas 240 m2, panaudotų tik pėsčiųjų takeliams įrengti), kurioje nėra
taršos pavojingomis medžiagomis šaltinių, suformuotais nuolydžiais bus nuvedamos į drenažinius griovius aplink teritoriją. Planuojamas tokių nuotekų kiekis – 1271 m3/metus.
Tolimesnėse projekto įgyvendinimo stadijose bus atlikti geologiniai grunto tyrimai. Nustačius,
kad grunto filtracinės savybės nepakankamos, bus projektuojama paviršinių nuotekų surinkimo
sistema su tolimesniu surinktų nuotekų panaudojimu bioreaktoriuose.
Lietaus vanduo1 nuo visos kieta danga dengtos važiuojamosios teritorijos dalies (asfaltuotos
teritorijos, kurios plotas 2878 m2) trapais bus surenkamas į surinkimo šulinėlius ir nuvedamas
į buferinę talpą, skirtą skystų žaliavų priėmimui. Planuojamas lietaus vandens kiekis – 1 476
m3/metus. Tokiu būdu, įrengus paviršinių nuotekų surinkimo sistemą nuo kietųjų dangų,
bioreaktoriuose vietoje gręžinio vandens būtų panaudojama apie 1 476 m3/metus lietaus
vandens.
Iš buferinės talpos siurblių pagalba lietaus vanduo bus paduodamas į bioreaktorių ir
panaudojamas technologiniame procese (žaliavos praskiedimui). Buferinės talpos tūris (490
m3) ir joje esančių skystų žaliavų kiekis nuolat svyruoja. Kad išvengti talpos perpildymo liūties
metu, į ją būtų nukreiptas tik pirminis srautas, o likęs per apvedimo liniją bus išleistas į
drenažinius griovius kartu su nuotekomis nuo stogų. Tikslūs surenkamo lietaus vandens kiekiai
bus nustatyti techninio projekto stadijoje.
4.3.4 Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas
Naujų įrenginių įrengimo metu statybinių atliekų kiekis bus minimalus. Gali susidaryti: betono
(17 01 01), plytų (17 01 02), geležies ir plieno (17 04 05), elektros kabelių (17 04 11), mišrių
statybinių ir griovimo atliekų (17 09 04), mišrių komunalinių atliekų (20 03 01).
Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintomis Atliekų
tvarkymo taisyklėmis, LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3
d. įsakymu Nr.D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų
teikimo taisyklėmis, Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 su vėlesniais pakeitimais). Bus pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla.
Pažangiųjų biodegalų gamybos įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo metu, periodiškai
keičiant aktyvintą anglį, susidarys apie 10 t/metus panaudotų aktyvuotos anglies atliekų
(absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02) (15 02
03). Be to, buitinėse patalpose ir teritorijoje susidarys nedideli kiekiai (apie 3 t/ metus)mišrių
komunalinių atliekų (20 03 01).

1

Vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatyme (TAR, 2014-06-17, Nr. 7685), 3
straipsnio 18 p. pateiktu „nuotekų“ apibrėžimu, UAB „Pažangi energija“ PŪV teritorijoje surinktas kritulių vanduo nėra nuotekos, nes nėra
nei išleidžiamas į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar kitaip, nei atiduodamas tvarkyti.
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Pažangiųjų biodegalų gamybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų
tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir perduodamas registruotoms atliekas
tvarkančioms įmonėms. Visos susidariusios nepavojingosios atliekos laikinai laikomos jų
susidarymo vietoje ne ilgiau kaip 1 metus.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu
Nr. D1-367/3D-342 patvirtinto Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo
(Žin., 2005, Nr. 92-3434, su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis, o taip pat LR atliekų tvarkymo įstatymo 1 str. 2 dalies 6 punktu, anaerobinio proceso metu gaunamai gamybos liekanai
– nudujintam substratui - atliekų tvarkymo taisyklės netaikomos ir, atlikus būtinas procedūras,
jis bus priskiriamas prie šalutinių gamybos produktų.
Biodujų gamybos metu susidaręs substratas bus separuojamas. Separuoto substrato kietoji ir
skystoji frakcijos bus identifikuotos kaip šalutiniai gamybos produktai ir bus perduodami
žaliavos tiekėjams, įmonėms ar ūkininkams, turintiems laukų tręšimo planus, naudoti žemės
ūkio kultūrų tręšimui.
4.3.5 Susisiekimo, privažiavimo keliai
UAB „Pažangi energija“ teritorija pasiekiama viešo naudojimo valstybinės reikšmės rajoniniu
keliu Nr. 4006 (Kuršėnai – Dirvonėnai – Raudėnai – Tryškiai). Transporto priemonių įvažiavimas į sklypą įrengtas pietinėje sklypo pusėje. Įvažiavimo /išvažiavimo galimybių į/iš įmonės
teritoriją schema pateikta pav.

Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema. Pagrindas: www.regia.lt

Galimų transporto judėjimo maršrutų schema pateikta pav. žemiau.
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Galimų transporto judėjimo maršrutų schema. Pagrindas: www.maps.lt

4.4

Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas

UAB „Pažangi energija“ pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybos įmonė planuojama Šiaulių
r. sav., Bijūnėlių kaime, strategiškai patogioje vietoje, t. y. greta dujų Amber Grid tinklų. 80
km spinduliu aplink PŪV sklypą išsidėstę gyvulininkystės ūkiai, kurie pilnai užtikrins pagrindinės žaliavos – mėšlo tiekimą planuojamai gamybai. Pasirinkta PŪV vieta užtikrina reikiamą
žaliavų kiekį, tuo pačiu suteikdama galimybę mažesniems ūkiams perduoti mėšlą ir srutas biodujų gamybai.
Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes vykdoma ūkinė veikla tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties, gyvenamosiomis teritorijomis
nesiriboja. Visuotinio gyventojų surašymo duomenimis (2011 m.), Bijūnėlių kaime registruotų
gyventojų nebuvo, Pakumulšių kaime gyveno 294 gyventojai.
Planuojama ūkinė veikla – pažangiųjų biodegalų (biometano) gamyba Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja. Vadovaujantis
Šiaulių rajono teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu,
PŪV sklypas patenka į magistralinių koridorių plėtros teritoriją. Teritorija patenka į 16/K tvarkymo zoną, kuriai nustatyti urbanizuotų teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentai, t.
y. susisiekimo koridorių teritorijų urbanizacijos reglamentas (U5) – „prioritetas teikiamas pramonės, sandėliavimo bei logistikos teritorijų formavimui integracinių ašių zonose vadovaujantis parengtais specialiais planais. Siekiama subalansuotos intensyvios, technogenizuotos žemėnaudos kitoje tikslinėje žemės naudojimo paskirtyje. Galimas tikslinių žemės paskirčių keitimas be apribojimų. Taikomas laisvo planavimo principas“.
UAB „Pažangi energija“ veikla bus vykdoma atsižvelgiant į visus aplinkosaugos ir saugos reikalavimus, jos veikla bus organizuota taip, kad jokia tarša nepatektų už objekto sklypo ribų.
Nagrinėjamas sklypas ir jame planuojama ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nedarys reikšmingos įtakos gretimybėse esantiems sklypams.
Artimiausios pavienės sodybos nuo nagrinėjamos teritorijos nutolusios maždaug 200 m atstumu šiaurės rytų kryptimi (Bijūnėlių k. 1) ir 800 m atstumu pietvakarių kryptimi.
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Viešbučių, administracinės, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto, religinės
paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų artimoje aplinkoje nėra.
Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai,
tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir
įvertinimas

5

Atliekant UAB „Pažangi energija“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra
identifikuoti:
✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros
dioksidu, kietosiomis dalelėmis, amoniaku);
✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių (autotransporto) bei su ūkine veikla
susijusių taršos šaltinių (technologinė įranga, krovininis ir lengvasis autotransportas).
Detalus šių taršos šaltinių aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikti 5.1-5.3 skyriuose.
5.1

Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas
Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojami 5 organizuoti aplinkos oro taršos
šaltiniai (toliau – o.t.š.):
✓ organizuotas taršos šaltinis Nr. 001 – planuojamas katilinės kaminas (14 m aukščio ir
0,40 m skersmens), prie kurio bus prijungti du 560 kW šiluminio našumo vandens šildymo katilai, vienas iš kurių bus rezervinis. Į aplinkos orą skirsis šie teršalai: azoto oksidai, anglies monoksidas, sieros dioksidas, kietos dalelės;
✓ organizuotas taršos šaltinis Nr. 002 – avarinis fakelas (5,6 m aukščio ir 0,955 m skersmens), kurio dėka bus išvengiama sprogimo pavojaus bioreaktoriuje dėl galimo biodujų
pertekliaus. Iš šio taršos šaltinio skirsis anglies monoksidas (A), sieros dioksidas (A),
azoto oksidai (A), kietos dalelės.
✓ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – planuojamas biofiltras, iš kurio į aplinkos orą
bus išmetamas išvalytas oro srautas, nutrauktas nuo skystų žaliavų buferinės talpos ir
sandėliavimo pastato, kuriame bus laikomos sausos žaliavos bei separuoto substrato
kietoji frakcija. Iš šio taršos šaltinio skirsis amoniakas;
✓ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 603 – planuojamos mobilios silosavimo įrangos
pakrovimo bunkeris, per kurį separuoto substrato kietoji frakcija bus pakraunama į
rankovę. Iš šio taršos šaltinio skirsis amoniakas;
✓ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 604 – planuojama separuoto substrato skystosios
frakcijos laikymo lagūna (4 700 m2 ploto), kurioje per metus bus laikoma 3 832 t skystos
frakcijos. Lagūna bus dengiama dviguba membrana, siekiant sulaikyti ir sumažinti į
aplinkos orą sklindantį amoniaką ir kvapus. Iš šio taršos šaltinio skirsis amoniakas.
UAB „Pažangi energija“ PŪV metu į aplinkos orą per metus bus išmetama 2,651 t teršalų: 0,64
t anglies monoksido, 1,05 t azoto oksidų, 0,035 t sieros dioksido, 0,14 t kietųjų dalelių, 0,786 t
amoniako.
Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių
Į PŪV teritoriją per dieną atvyks 6 lengvosios ir 27 sunkiosios transporto priemonės, taip pat
teritorijoje judės frontalinis krautuvas. Įtaką aplinkos oro kokybei taip pat turės ir mobilūs oro
taršos šaltiniai, atvyksiantys į planuojamas antžemines lengvųjų automobilių stovėjimo
aikšteles. Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto
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oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), nemetaniniai lakieji organiniai junginiai (NMLOJ) ir
kietosios dalelės (KD2,5 ir KD10). Iš mobilių oro taršos šaltinių į aplinkos orą skirsis apie 0,055
t/metus teršalų.
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada).
Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos lentelėje.
Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis,
skaičiuojamas procentilis

Didžiausia koncentracija
aplinkos ore ties vertinamo objekto žemės
sklypo riba be fono

Anglies monoksidas (CO) 8 val. slenkančio
vidurkio
Azoto dioksidas (NO2) 1 val. 99,8 procentilio
Azoto dioksidas (NO2) vidutinė metinė
Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė
Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio
Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė
Sieros dioksidas (SO2) 1 val. 99,7 procentilio
Sieros dioksidas (SO2) 24 val. 99,2 procentilio
Amoniakas 1 val. 98,5 procentilio
Amoniakas vidutinė 24 val.

Didžiausia koncentracija
aplinkos ore ties vertinamo objekto žemės
sklypo riba su fonu

Ribinė
vertė,
µg/m3

µg/m3

RV dalis

µg/m3

RV dalis

12,0

0,0012

202,0

0,0202

10000

8,0
0,6
0,05
0,13
0,02
0,10
0,03
31,0
35,0

0,04
0,02
0,001
0,0033
0,001
0,0003
0,0002
0,155
0,875

12,0
4,2
12,65
12,65
8,62
3,0
2,93
-

0,06
0,11
0,253
0,3163
0,431
0,009
0,023
-

200
40
50
40
20
350
125
200
40

IŠVADOS
1. Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių
(KD10 ir KD2,5) ir sieros dioksido (SO2) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkos ore ties vertinamo objekto žemės sklypo ribomis bei artimiausios gyvenamosios paskirties pastatų aplinkos ore neviršys aplinkos
oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu,
azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo”.
2. Prognozuojama, kad amoniako koncentracijos planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkos ore ties vertinamo objekto žemės sklypo ribomis bei artimiausios gyvenamosios
paskirties pastatų aplinkos ore adresu Bijūnėliai Nr. 1 bei sodybos be jai priskirto adreso
gyvenamojoje aplinkoje bei artimiausioje rekreacinėje zonoje adresu Paringiai Nr. 3,
neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2000 m. spalio 30 d. LR 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”.
5.2

Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į
ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus
Aplinkos kvapo taršos šaltiniai
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UAB „Pažangi energija“ teritorijoje veiks 6 aplinkos oro taršos šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą
išmetami kvapus skleidžiantys teršalai:
✓ organizuotas taršos šaltinis Nr. 001 – katilinės kaminas, per kurį bus šalinami gamtinių
dujų deginiai;
✓ organizuotas taršos šaltinis Nr. 002 – avarinis fakelas, per kurį bus šalinami biodujų
deginiai;
✓ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 601 – kvapų išmetimas iš gamybinio pastato nuo
žaliavų ir separuoto substrato kietosios frakcijos saugojimo vietų sandėlyje bei nuo
buferinės skystos žaliavos talpos per biofiltrą;
✓ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 602 – kvapų emisija iš biodujų laikymo talpyklos;
✓ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 603 – kvapų emisija iš planuojamos mobilios
silosavimo įrangos pakrovimo bunkerio, per kurį separuoto substrato kietoji frakcija bus
pakraunama į rankovę;
✓ neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 604 – kvapų emisija iš separuoto substrato skystosios
frakcijos laikymo lagūnos.
Kvapo taršos šaltinių yra daugiau nei oro taršos šaltinių, kadangi nėra galiojančios metodikos
teršalų, išmetamų iš biodujų saugojimo talpyklos, apskaičiavimui.
Kvapo koncentracijos skaičiavimo rezultatai pažemio ore
Su planuojama ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti taip pat naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada)
Apibendrinti kvapų sklaidos skaičiavimo rezultatai pateikiami lentelėje.
Suskaičiuota maksimali kvapo pažemio koncentracija prie sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje
Kvapų vertinimo vieta
Šiaurinė sklypo dalis
Rytinė sklypo dalis
Pietinė sklypo dalis
Vakarinė sklypo dalis
Bijūnėliai 1
Sodyba be jai priskirto adreso (planuojama poilsinio turizmo vieta)
Rekreacinė zona

Suskaičiuota kvapo koncentracija,
OUE/m3
1,0-1,5
0,5-1,0
0,2-1,3
0,2-2,1
0,3-0,4
0,02
0,02

IŠVADOS
1. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija sudaro 3,0 OUE/m3, prie planuojamos ūkinės veiklos objekto sklypo ribų – 0,2-2,1 OUE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės
kvapo vertės – 8 OUE/m3, o taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN
121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.
2. Artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties (rekreacinėje zonoje) aplinkoje
suskaičiuota kvapo koncentracija neviršija kvapo pajautimo slenksčio - 1 OUE/m3 ir
sudaro 0,02-0,4 OUE/m3 bei neviršija leidžiamos ribinės kvapo vertės – 8 OUE/m3, o
taip pat pagal 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m.
sausio 1d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.
5.3

Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas

Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti planuojami stacionarūs ir mobilūs
triukšmo šaltiniai: technologiniai įrenginiai bei lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties
(22-7 val.) metu, o autotransportas į teritoriją atvyks tik dienos (7-19 val.) metu.
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5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo
emisijos duomenys
Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius
Pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybos teritorijoje veiksiantys stacionarūs triukšmo šaltiniai:
✓
✓
✓
✓

biodujų valymo stoties pastatas-konteineris;
kompresoriaus konteineris su aušintuvu;
biodujų gamybos žaliavų dozatorius;
frontalinio krautuvo darbo zona sandėlio viduje ir laikinoje separuoto substrato kietosios frakcijos saugojimo aikštelėje;
✓ 10 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės.
Informacija apie vertintus mobilius triukšmo šaltinius
Pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybos teritorijoje veiksiantys mobilūs triukšmo šaltiniai:
✓ 6 lengvosios autotransporto priemonės per parą;
✓ 27 sunkiosios autotransporto priemonės per parą.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa
CadnaA (versija 4.5.151).
Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos (7-19 val.),
Lvakaro (19-22 val.) ir Lnakties (22-7 val.) triukšmo lygis.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis vertinamas ties planuojamo ūkinės
veiklos objekto sklypo ribomis ir artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų Bijūnėlių k. Nr.
1 aplinkoje. Teritorijoje vyrauja mažaaukštės statybos gyvenamosios paskirties pastatai, todėl
triukšmo sklaida jų aplinkoje skaičiuojama 1,5 m aukštyje.
Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis ir artimiausioje
gyvenamosios paskirties pastatų 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
35-43
31-38
27-34
35-55
29-39
24-34
42-55
38-50
34-45
42-55
38-46
34-45
33
27-28
23

Vertinimo vieta (sklypo ribos arba
adresas)
Šiaurė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba
Bijūnėliai 1

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Įmonės ir su ja susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo
duomenys
Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa
CadnaA (versija 4.5.151).
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo įtaka artimiausios gyvenamosios paskirties pastatų
aplinkai įvertinta triukšmo sklaidos skaičiavimus atliekant esamai ir planuojamai situacijoms,
nustatant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio pokytį po PŪV sprendinių įgyvendinimo:
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✓ Esama situacija: neįvertinus autotransporto srauto, susijusio su planuojama veikla;
✓ Planuojama situacija: įvertinus autotransporto srautą, padidėsiantį dėl planuojamos
veiklos.
Skaičiuojant viešojo naudojimo keliais pravažiuojančio esamo autotransporto srauto ir srauto,
prie kurio pridėtas dėl planuojamos ūkinės veiklos padidėsiantis autotransporto srautas, sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos triukšmo lygis, kadangi vakaro ir nakties metu su planuojama veikla susijusio autotransporto judėjimas nenumatomas.
Esamas ir prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties
pastatų aplinkoje, esančioje arčiausiai kelių, kuriais naudosis su įmonės veikla susijęs autotransportas. Triukšmo lygis vertinamas artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų Bijūnėlių
k. Nr. 1 ir dviejų sodybų be adresų aplinkoje.
Autotransporto srauto sukeliamo esamo ir prognozuojamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje pateikti lentelėje.
Autotransporto srauto sukeliamas esamas ir prognozuojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje
Vertinimo vieta / adresas

Bijūnėliai 1
Sodyba be adreso Nr. 1
Sodyba be adreso Nr. 2

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Dienos
*LL 65 dB(A)
*LL 65 dB(A)
Esama situacija
Prognozuojama situacija
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
46-49
47-51
50
52
60-61
62

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Triukšmo lygio pokytis artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje po projekto
sprendinių įgyvendinimo pateiktas lentelėje.
Autotransporto sukeliamo triukšmo lygio pokytis artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties
pastatų aplinkoje po projekto sprendinių įgyvendinimo
Vertinimo vieta / adresas
Bijūnėliai 1
Sodyba be adreso Nr. 1
Sodyba be adreso Nr. 2

Triukšmo lygio pokytis, dB(A)
Diena
Padidės 1-2 dB, neviršys DLT lygio
padidės 2 dB, neviršys DLT lygio
padidės 1-2 dB, neviršys DLT lygio

IŠVADOS:
1. Prognozuojama, kad pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybos Bijūnėlių k., Kuršėnų
kaimiškojoje sen., Šiaulių r. sav., ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės
veiklos objekto sklypo ribomis dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4ą punktą. Artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai dienos, vakaro ir nakties metu taip pat nebus viršijami.
2. Prognozuojama, kad esamoje situacijoje autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos metu neviršija triukšmo
ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą.
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3. Prognozuojama, kad planuojamoje situacijoje po projekto sprendinių įgyvendinimo
autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos metu padidės iki 2 dB, tačiau neviršys triukšmo ribinio dydžio,
reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ią punktą.
4. Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis vakaro ir nakties metu nenagrinėtas, kadangi
su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks tik
dienos metu.
5.3.2. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys
Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių planuojamoje teritorijoje įrengti neplanuojama.
5.4

Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys
veiksniai

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nebus.
5.5

Biologinių, ekonominių, socialinių, psichologinių veiksnių, darančių įtaką
visuomenės sveikatai, identifikavimas ir aprašymas
Biologiniai veiksniai

Mėšlo, o tuo pačiu biomasės, apdorojimas anaerobiniu būdu yra vienas pažangiausių būdų,
mažinantis aplinkos užterštumą cheminėmis, biologinėmis medžiagomis ir kvapais.
Kompleksiškai įvertinus biologinius veiksnius galima teigti, kad už įmonės rekomenduojamos
SAZ ribos jie įtakos visuomenės sveikatai neturės.
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai
Biometano gamyba turi įtakos kitoms ūkio šakoms – energetikai, žemės ūkiui, transportui.
UAB „Pažangi energija“ planuojama ūkinė veikla realizuoja Lietuvos nacionalinės energetikos
strategijoje numatytas energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių programas. Naujų darbo
vietų kūrimas ir esamų išlaikymas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę
gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie rajono savivaldybės gerovės. Socialiniu
požiūriu UAB „Vaškai Biomethane“ planuojama ūkinė veikla darys teigiamą įtaką darbo
rinkai. Numatomi 3 operatoriai, biotechnologijų inžinierius, aplinkosaugos specialistas, žaliavų
specialistas.
Psichologiniai veiksniai
Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio
įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl eksploatuojamos aikštelės nenumatomas remiantis šiais argumentais:
✓ įmonės veikla neprieštarauja Šiaulių r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams;
✓ įgyvendinus pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamybos projektą, teritorijos naudojimo
tipas išliks identiškas esamam žemės naudojimo tipui;
✓ biodujų gamybos metu susidaranti gamybos liekana – nudujintas substratas – atstoja
ūkininkų naudojamas laukams tręšti mineralines trąšas, todėl sumažės ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių išlaidos brangstančioms mineralinėms trąšoms;
✓ planuojamos ūkinės veiklos bei autotransporto įtakojamas triukšmo lygis gyvenamoje
aplinkoje neviršys nustatytų ribinių verčių;
✓ aplinkos oro teršalų bei kvapo koncentracija gyvenamoje aplinkoje neviršys nustatytų
ribinių verčių;
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✓ technologinis procesas bus uždaras, žaliavų bei tarpinių gamybos produktų patekimas į
aplinką – dirvožemį, paviršinius ar požeminius vandens telkinius – negalimas;
✓ gyvenamieji namai į rekomenduojamą įmonės sanitarinės apsaugos zoną nepateks.
Aplinkos apsaugos agentūrai nagrinėjant atrankos dokumentą dėl poveikio aplinkai vertinimo,
išryškėjo gyventojų nepasitenkinimas dėl PŪV. Pagrindiniai motyvai, dėl ko gyventojai prieštarauja naujos veiklos pradžiai:
✓ žaliavos transportavimas ir su tuo siejamas transporto srautų augimas, triukšmo ir oro
taršos padidėjimas PŪV teritorijoje ir jos prieigose;
✓ tariamas PŪV neatitikimas žemės naudojimo paskirčiai;
✓ galimas neigiamas poveikis aplinkinėse teritorijose numatytiems verslams plėtoti.
Tačiau atliktas vertinimas parodė, jog nei oro taršos, nei kvapų, nei triukšmo ribinės vertės
neviršija reglamentuojamų dydžių bei neturi reikšmingos įtakos kitiems vertintiems aplinkos
komponentams ir nėra pagrįstų indikacijų taikyti papildomas taršą mažinančias priemones. Bet,
įvertinus neigiamą gyventojų požiūrį į planuojamą ūkinę veiklą bei pasirinktos teritorijos jautrumą vizualinei taršai, numatyti papildomi sprendimai, leisiantys sumažinti iki minimumo galimą poveikį gamtiniam kraštovaizdžiui ir Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos teritorijos rekreaciniam patrauklumui. Tam tikslui bus ribojamas statinių aukštis (8 m fermentatoriai ir 14 m
katilinės kaminas), statiniams ir įrenginiams bus parinktos natūralios spalvos, susiliejančios su
aplink esančiais gamtiniais elementais. Numatytas viso gamybai skirto sklypo perimetrinis apželdinimas. Žalieji plotai jėgainės teritorijos ribose sudarys apie 2,129 ha. Tokiu būdu planuojama ūkinė veikla vizualiai neišsiskirs iš esamo kraštovaizdžio, jo nesudarkys, neturės reikšmingų ilgalaikių estetinių, rekreacinių ar vizualinių pokyčių, netrukdys aplinkinėse teritorijose
numatytiems poilsinio turizmo verslams.
Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Pažangi energija“ planuojama
ūkinė veikla neigiamos psichologinės įtakos aplinkui esantiems žmonėms nedarys.
6

Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą planuojamos ūkinės
veiklos poveikį visuomenės sveikatai, aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai

Ties įmonės sklypo riba (rekomenduojama SAZ riba) aplinkos veiksniai (oro tarša, triukšmas)
neviršija nustatytų ribinių verčių, todėl įgyvendinti papildomas aplinkos taršos poveikį mažinančias priemones yra netikslinga. Įmonė neigiamo poveikio atsiradimo prevencijai vykdys
nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai neprognozuojama.
7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, analizuojami paskutinių 5 metų prieinami
demografiniai ir sergamumo duomenys, pateikiami Lietuvos, Šiaulių rajono ir Šiaulių
apskrities gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai.
7.1
Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai
Gimstamumas. Šiaulių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje mažėjo. 2019 m. Šiaulių r. gyventojų gimstamumo rodiklis (8,49/1000 gyv.) buvo
1,2 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 m. gimstamumo vidurkis buvo
9,8/1000 gyv.).
Mirtingumas. 2020 m. Lietuvoje mirė 43,5 tūkst. žmonių. Šiaulių rajone gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 13,57/1000 gyventojų, t. y. 1,01 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis
(Lietuvos 2019 mirtingumo vidurkis buvo 13,7/1000 gyv.).
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Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Šiaulių rajono gyventojų
mirties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų).
UAB „Pažangi energija“, planuojanti veiklą Bijūnėlių k., Kuršėnų kaimiškojoje sen., Šiaulių
r., neigiamos įtakos vietovės demografijai ir sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų ir kvapo koncentracijos
neviršija leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada
kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas.
Natūralus gyventojų prieaugis. Šiaulių rajone, kaip ir daugumoje Lietuvos regionų, natūralus
gyventojų prieaugis pastaruosius 20 metų yra neigiamas dėl senėjančios visuomenės, didėjančio mirtingumo bei gyventojų emigracijos. 2019 m. Šiaulių r. šis rodiklis sudarė – 5,09/1000
gyv. ir buvo neigiamas, 1,3 karto blogesnis už Lietuvos vidurkį (-3,9/1000 gyv.).
7.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Šiaulių r., Šiaulių apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. Gyventojų
struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl ši analizė
atliekama remiantis oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais.Gyventojų sergamumo rodiklių
analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis.
Gyventojų sergamumas 2019 m.
Diagnozės pavadinimas
Infekcinės ir parazitinės ligos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrininės sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akių ligos
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Kvėpavimo sistemos ligos
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos
Urogenitalinės sistemos ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m.
Lietuva
Šiaulių r.
Šiaulių apskritis
100000 gyv.
5607
4986
4585
1356
1466
1485
7064
6833
7023
3823
3940
4313
6389
5760
6364
8436
7525
8112
5534
5733
6201
8733
10425
9463
26582
24428
25447
9356
11300
11528
7660
7079
7173
14541
16626
16129
9514
8906
9109
1041
993
975
17397
17325
17215

Apibendrinant Lietuvos, Šiaulių r. ir Šiaulių apskrities gyventojų sergamumą 2019 metais galima teigti, kad Šiaulių r. gyventojų sergamumas pagal daugelį ligų, išskyrus kraujo ir kraujodaros organų ligas, psichikos ir elgesio sutrikimus, ausų, kraujotakos sistemos, virškinimo sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligas, yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis, tačiau UAB „Pažangi energija“ įtakos Šiaulių r. gyventojų sergamumui neturės.
7.3

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės
sveikatai:
Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Pažangi energija“ įmonės
teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizi-
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kinė ir cheminė tarša, kvapai neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su įmonės nuosavo sklypo ribomis. Planuojamo objekto eksploatacija nekels pavojaus
žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės.
Poveikis dirbantiesiems. UAB „Pažangi energija“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas.
Naujos darbo vietos bus įrengtos vadovaujantis darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais
bei kitais Lietuvos teisės aktais, taigi, poveikio darbuotojų sveikatai neprognozuojama.
Poveikis vartotojams. Gaminamos biodujos ir biometanas tiesioginio poveikio biodujas naudojantiems asmenims nedarys.
7.4

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos
duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.)

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja
įmonės nuosavo sklypo ribomis (4,0722 ha), už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribų neišeina.
7.5

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (kvapus, cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir
kitokius) galima teigti, kad UAB „Pažangi energija“ įmonės įtaka visuomenės sveikatai
nereikšminga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1,
5.2 ir 5.3 skyriuose.
8

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas

8.1

Objekto sanitarinės apsaugos zona

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR,
2019-06-19, Nr. 9862) 2 priedo 49.2 p., biodujų gamybos objektams taikomas 200 m normatyvinis SAZ dydis. Jis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių poveikį pagal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
8.2

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Pažangi energija“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį,
atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, kvapai,
cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai. UAB „Pažangi energija“ sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo
pagrindai“.
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 4,0722 ha ir apima žemės sklypą (kad. Nr.
9144/0006:55 Pakumulšių k.v.), kuriame veiklą vykdys UAB „Pažangi energija“.
8.3

Sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis
faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos
kvapais duomenimis

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas planuojamai ūkinei veiklai įvertinus planuojamų
oro taršos šaltinių išdėstymą, techninius duomenis bei emisijos faktorius. Šios informacijos
pagrindu atlikti prognostiniai skaičiavimai ir aplinkos veiksnių sklaidos modeliavimas taikant
matematinius modelius.
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9

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas

9.1

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kiekiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View.
Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento,
Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SODROS, SVEIDROS ataskaitų.
Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD
View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). Jis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos
nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.
Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA. kurioje įdiegtos
triukšmo skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva
2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo.
9.2

Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs.
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados
1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus
foną, nei UAB „Pažangi energija“ įmonės teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių
sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių.
2. Suskaičiuota kvapo koncentracija neviršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės ir 5,0 OUE/m3
ribinės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. ir gyvenamosios aplinkos kokybei
poveikio nedarys.
3. Triukšmo lygis ties įmonės sklypo riba neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros
periodais.
4. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos, sutampančios su įmonės nuosavo
sklypo ribomis, plotas yra 4,0722 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei
jų aplinka nepatenka.

11

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 4,0722 ha ir apima žemės sklypą (kad. Nr.
9144/0006:55 Pakumulšių k.v.), kuriame veiklą vykdys UAB „Pažangi energija“.
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Siūlomų SAZ ribų planas
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Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsenos, emisijų
kontrolės

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 10.5. p., UAB „Pažangi energija“ biodujų gamybos objektas, kaip eksploatuojantis kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomas LAND 432013 arba VKDĮ normos, turės vykdyti išmetamų teršalų monitoringą. Vadovaujantis tuo pačiu
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

27
Pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamyba Bijūnėlių k., Kuršėnų kaimiškojoje sen., Šiaulių r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

teisės aktu, PŪV - biodujų gamyba - neatitinka ūkio subjekto, kuriam būtų privalomas vykdyti
kitokios rūšies aplinkos monitoringas, kriterijų.
PŪV atitiks minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas
kietąsias medžiagas, patvirtintus LR aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.
682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas
kietąsias medžiagas patvirtinimo“:
✓ Vadovaujantis minėtų reikalavimų 3 p., visos planuojamos naudoti kietos žaliavos bei
susidarysiantys šalutiniai produktai pagal dispersiškumo klases nesuklasifikuotos, todėl
laikomos mažo dispersiškumo medžiagomis.
✓ Ūkinė veikla planuojama kaimiškoje vietovėje, sklype, kurio ribos nutolusios didesniu
kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, negyvenamojo (viešbučių,
administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio,
sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties) pastato ar inžinerinio statinio.
✓ Visos kietos žaliavos bus atvežamos dengtomis transporto priemonėmis ir iškrautos
gamybiniame pastate, visi technologiniai procesai vyks sandariose talpose, žaliavinių
srautų/produktų judėjimas vyks vamzdynais. Pagrindinis gamybos produktas yra dujos,
šalutinis gamybos produktas išgaunamas nudujinto substrato pavidalu.
✓ Vienintelė kietoji medžiaga, kurios pakrovimas ir laikymas dalinai vyks lauke, yra
separuoto substrato kietoji frakcija. Tačiau joje sausų medžiagų bus tik iki 30 % ir dėl
didelio liekamojo drėgnumo šis produktas nedulkės. Jo laikymas atviroje aikštelėje
numatytas tik sandariose rankovėse.
Biologiškai apdorojant biomasę uždaruose fermentatoriuose, susidarę šiltnamio efektą sukeliančios dujos – metanas – nepateks į atmosferą, o bus išvalomos ir tiekiamos į gamtinių dujų
tinklą. Tradiciniu būdu išlaistant neapdorotą mėšlą laukuose anaerobinis procesas vyksta natūraliomis sąlygomis, o išsiskyręs metanas patenka į atmosferą, tuo didindamas šiltnamio efektą.
Metanas šiltnamio efektą didina 21 kartą intensyviau už anglies dvideginį.
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