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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

PVSV – poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SAZ – sanitarinės apsaugos zona 

VAZ – vandenvietės apsaugos zona 

LEZ – laisvoji ekonominė zona  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 

TAR – teisės aktų registras 

GPGB – geriausias prieinamas gamybos būdas  

RV – ribinė vertė  

LD – leidžiamas dydis  

LR – Lietuvos Respublika 

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

AM – Aplinkos ministerija 

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra  

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

 

UAB „Žvyro karjerai“ 35,0156 ha ploto teritorijoje, esančioje 42,1964 ha ploto žemės sklype 

(kad. Nr. 7970/0001:Senųjų Trakų k. v.), adresu Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav., 

planuoja nepavojingųjų statybinių atliekų perdirbimo veiklą. Numatoma sutvarkyti iki 100 000 

t/metus šių atliekų ir pagaminti 47 000 t/metus įvairių frakcijų skaldos.  

Planuojamai ūkinei veiklai buvo parengta ir su atsakingomis institucijomis suderinta atrankos dėl 

poveikio aplinkai vertinimo informacija, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (TAR, 2017-10-18, Nr. 2017-16397), kitais teisės ak-

tais bei norminiais dokumentais. 

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Žvyro karjerai“ Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., sanitarinės 

apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu į-

vertinami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.  

UAB „Žvyro karjerai“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas vadovaujantis Lie-

tuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsau-

gos zonų nustatymo pagrindai“. 

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

UAB „Žvyro karjerai“, juridinio asmens kodas 111646297, Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., LT 

21146 Trakų r., tel. +370 528 59400. Kontaktinis asmuo: generalinė direktorė Eglutė Survilaitė, 

tel. +370 685 16277, el. pašto adresas eglute.survilaite@zvyras.lt  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

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

resas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. pašto adresas info@dge.lt. 

Kontaktinis asmuo: Aleksandras Kirpičiovas, visuomenės sveikatos specialistas, projektų vado-

vas, pašto adresas aki@dge.lt.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas   

UAB „Žvyro karjerai“ planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – statybinių atliekų perdirbimas. 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) planuojama ūkinė veikla priskiriama 38.11 

klasei: nepavojingų atliekų surinkimas, 38.21 klasei: nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, 

38.32 klasei: išrūšiuotų medžiagų atgavimas.  

3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

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

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

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

Esama ūkinė veikla 

UAB „Žvyro karjerai“ padalinyje (Trakų II karjere) Senųjų Trakų k. šiuo metu: 

- veikia įmonės mechanizacijos padalinys, kuriame vykdomas technikos eksploatavimas ir 

priežiūra; 

- sandėliuojama importuota granito skalda; 

- sandėliuojama dolomito skalda; 

- yra 9 m3 talpos skysto kuro (dyzelino) rezervuaras su kuro išdavimo sistema; 

- yra buitinės ir administracinės patalpos. 

UAB „Žvyro karjerai“ iš Baltarusijos importuoja granito skaldą. Traukiniais atvežta granito skalda 

būna skirtingo dydžio, todėl sandėliuojama dviejose sandėliavimo. Į sandėliavimo vietas iš 

traukinių vagonų granito skalda iškraunama transporteriais. Iš sandėliavimo vietų granito skalda 

krautuvais pakraunama į sunkiasvores transporto priemones ir išvežama pirkėjams.  

http://www.dge-group.lt/
mailto:info@dge.lt
mailto:aki@dge.lt
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UAB „Žvyro karjerai“ esamos granito skaldos sandėliavimo vietos (www.regia.lt) 

Be granito skaldos, į UAB „Žvyro karjerai“ atvežama dolomito skalda. Traukiniais atvežta 

dolomito skalda iškraunama į skaldos sandėliavimo aikštelę. Iš sandėliavimo vietos dolomito 

skalda krautuvu pakraunama į sunkiasvores transporto priemones ir išvežama pirkėjams. 

 

UAB „Žvyro karjerai“ dolomito skaldos sandėliavimo vieta (www.regia.lt) 

Planuojama ūkinė veikla 

UAB „Žvyro karjerai“ planuoja vykdyti nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų: betono, 

plytų, tinko, akmenų, mišrių statybinių atliekų (toliau – Statybinės atliekos) tvarkymo veiklą. PŪV 

Granito skaldos 
sandėliavimo zona Nr. 1 

Granito skaldos 
sandėliavimo zona Nr. 2 

Dolomito skaldos 
sandėliavimo vieta 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
http://www.regia.lt/
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metu bus gaunama inertinė medžiaga - įvairių frakcijų skalda (94334 t/metus), kuri bus sertifikuo-

jama kaip statybos produktas. Vienu metu aikštelėje bus laikoma iki 8 500 t pagamintos skaldos.  

Produkcija ir pajėgumai 

Šiuo metu UAB „Žvyro karjerai“ padalinio veikloje nei pavojingos, nei nepavojingos atliekos 

nenaudojamos. Taip pat nenaudojamos jokios cheminės medžiagos ir preparatai. PŪV metu per 

dieną planuojama maksimaliai surinkti ir perdirbti iki 500 t statybinių atliekų, per metus jų sutvar-

kyti iki 100 000 t. Vienu metu planuojama laikyti iki 10 000 t atliekų (įskaitant ir atliekų tvarkymo 

metu susidarančias atliekas). Numatomas tvarkyti atliekų kiekis tiek I tiek II etapo metu nesikeis. 

Pavojingosios atliekos PŪV metu naudojamos nebus.  

Planuojamos naudoti žaliavos ir medžiagos 

Veiklos metu papildomos medžiagos ir žaliavos nėra naudojamos. Pagrindinė PŪV žaliava - 

nepavojingosios statybinės atliekos. Informacija apie naudojamas rūšis ir kiekius pateikta 1 

lentelėje. 
 

Gamtiniai ištekliai 

PŪV metu iš gamtinių išteklių bus naudojamas tik geriamasis vanduo. Jis bus naudojamas 

darbuotojų buities reikmėms. Vandens tiekimo ir apskaitos būdai nesikeis. Geriamojo vandens 

tiekėjas - UAB „Trakų vandenys”, vandens apskaitai įrengtas skaitiklis. Atliekų perdirbimo metu 

drėkinimui bus naudojamas vanduo iš sklype esančio neregistruoto dirbtinio vandens telkinio, į 

kurį išleidžiamos nuo galimai teršiamos teritorijos surinktos ir išvalytos paviršinės nuotekos.  

Energetiniai ištekliai 

Elektros energijos bei kuro sunaudojami ir planuojami naudoti kiekiai pateikti lentelėje:   

lentelė. Kuro ir energijos vartojimas 

Energetiniai ištekliai Mato vienetas Sunaudojamas kiekis  Planuojamas naudoti kiekis 

Elektros energija kWh/metus 2 200 4 200 

Dyzelinas  t/metus 348 2 500 

 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

Esama ūkinė veikla 

Esamos ūkinės veiklos technologinis procesas susideda iš kelių etapų.  

Transportavimas. Esama geležinkelio atšaka granito ir dolomito skalda transportuojama traukinio 

sąstatais.  

Iškrovimas. Iš vagonų granito ir dolomito skalda iškraunama transporteriais į sandėliavimo 

aikšteles.  

Realizavimas. Iš sandėliavimo vietos granito ar dolomito skalda krautuvais pakraunama į 

sunkiasvores transporto priemones.  

http://www.dge-group.lt/
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Planuojama ūkinė veikla 

Visi technologiniai procesai, susiję su statybinių atliekų tvarkymo veikla, bus atliekami atviroje 

lauko aikštelėje (3 pav.), įrengtoje su kieta, vandeniui nelaidžia betono danga ir paviršinių nuotekų 

surinkimo ir valymo sistema. Statybinių atliekų tvarkymui aikštelėje bus išskirtos atskiros zonos:  

- atliekų iškrovimo ir laikymo zona (apie 1 680 m2 ploto),  

- išrūšiuotų atliekų laikymo zona (apie 300 m2 ploto); 

- atliekų perdirbimo zona (apie 930 m2 ploto),  

- pagamintos įvairių frakcijų skaldos (produkcijos) zona (apie 1 200 m2 ploto); 

 

3 pav. Planuojama statybinių atliekų perdirbimo aikštelė (I etapas) 

Nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo teritorijoje (0,64 ha) yra betoninėmis 

atraminėmis sienutėmis atskirtos sandėliavimo vietos (sandėliai) bei elektros skydinė. Jokių 

statinių statyba nenumatoma. 

PŪV vykdymui pasirinkta įprastinė statybinių atliekų tvarkymo technologija, susidedanti iš etapų 

(technologinio proceso schema pateikta 4 pav.): 

- statybinių atliekų transportavimas; 

- statybinių atliekų priėmimas, kontrolė; 

- statybinių atliekų svėrimas; 

- statybinių atliekų iškrovimas, 

- statybinių atliekų pirminis rūšiavimas rankiniu būdu atskiriant atliekas pagal rūšis,  

http://www.dge-group.lt/
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- statybinių atliekų laikymas iki perdirbimo; 

- smulkinimas ir sijojimas (skaldos gamyba); 

- produkcijos (skaldos) kokybės užtikrinimas; 

- atliekų laikymas iki perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams. 

 

pav. Statybinių atliekų tvarkymo technologinio proceso schema 

Transportavimas. Nepavojingos statybinės atliekos į PŪV aikštelę bus priimamos tiesiogiai iš 

statybos ir griovimo objektų pagal sudarytas sutartis arba iš fizinių asmenų.  

Priėmimas, kontrolė. Atvežtos statybinės atliekos bus įvertinamos vizualiai, patikrinami važta-

raščiai bei atliekų sudėtis. Iš statybviečių nebus priimamos kitos jose susidarančios atliekos: plas-

tikas, popierius, kartonas, stiklas ir pan.  

Svėrimas. Po to minėtos atliekos bus pasveriamos automobilinėmis metrologiškai patikrintomis 

svarstyklėmis.  

Iškrovimas. Pasvertos statybinės atliekos bus iškraunamos (išverčiamos) jų laikymo vietoje 

(atliekų iškrovimo ir laikymo zonoje).  

http://www.dge-group.lt/
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Pirminis rūšiavimas. Kadangi didžioji dalis statybinių atliekų atkeliaus iš griovimo objektų, 

atliekos bus rūšiuojamos rankiniu būdu pagal atliekų rūšis. Išskiriamos tinkamos perdirbimui 

inertinės statybinės atliekos ir antrinės žaliavos bei netinkamos perdirbimui atliekos: medis, 

stiklas, plastikas, metalai, popierius, kartoninė pakuotė ir kitos. Į smulkinimo ar laikymo vietą 

atliekos bus perkeliamos krautuvu.  

Laikymas. Statybinės atliekos atliekų iškrovimo ir laikymo zonoje (1 680 m2 ploto) kaupuose, 

kurių aukštis iki 7 m, iki apdorojimo bus laikomos ne ilgiau kaip 1-2 mėn. Siekiant sumažinti 

statybinių atliekų dulkėjimą laikymo metu, surinktos atliekos bus periodiškai drėkinamos.  

Nepavojingųjų statybinių atliekų perdirbimas. Sukaupus tam tikrą kiekį statybinių atliekų 

sandėliavimo aikštelėje, jos bus apdorojamos (trupinamos, sijojamos į įvairios frakcijos skaldą) 

stacionaria smulkinimo technika teritorijoje.  

Pagamintos produkcijos kokybės užtikrinimas. Perdirbto atliekų kiekio, vadinamo „partija“, ga-

mybos laikas - viena diena. Gamybos metu bus nuolat tikrinama, ar produktas (įvairių frakcijų 

skalda) atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir gamintojo deklaruojamas vertes.  

Produkcijos laikymas. Pagaminta įvairių frakcijų skalda bus laikoma produkcijos laikymo zonoje 

betoninėmis 5 m aukščio atraminėmis sienutėmis atskirtose trijose sandėliavimo vietose (sandė-

liuose 

Produkcijos svėrimas ir realizacija. Pagaminta produkcija krautuvu bus pakraunama į savivarčius 

ir išvežama į objektus panaudojimui.  

Antrinių žaliavų ir kitų perdirbimui netinkamų atliekų laikymas. Statybinių atliekų tvarkymo 

metu susidarysiančios nepavojingos atliekos bus laikinai sandėliuojamos aikštelės teritorijoje tam 

skirtoje išrūšiuotų atliekų laikymo zonoje krūvose arba konteineriuose.  

Antrinių žaliavų ir kitų perdirbimui netinkamų atliekų svėrimas ir perdavimas atliekas 

tvarkančioms įmonėms. Šios atliekos bus sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis ir reguliariai 

perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre. 

Visi atliekų tvarkymo procesai vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų. Atliekų apdorojimo 

veikla vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų darbų saugai bei priešgaisrinei saugai. Šių 

reikalavimų laikymąsi kontroliuoja įrenginių operatorius.  

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

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

veikla) 

Esama ūkinė veikla (granito ir dolomito skaldos sandėliavimas ir prekyba) lieka esamoje vietoje 

ir nesikeis. Planuojama ūkinė veikla skirstoma į du etapus.  

I etapas – statybinių atliekų perdirbimo aikštelė, kurios plotas – apie 0,64 ha. Asfalto danga pa-

dengtas plotas - 0,4639 ha. Ši aikštelė bus eksploatuojama iki antrojo etapo aikštelės įrengimo, po 

kurio pirmojo etapo aikštelė bus sutvarkyta ir panaudota įmonės reikmėms.  

II etapas - vieta, kuriai buvo atlikta atranka (2018-04-05 Nr. (28.7)-A4-3143) ir gautas taršos 

leidimas (Nr. TL-V.5-23/2018), triukšmo ir oro sklaidos skaičiavimuose įvertinta kaip antrojo 

http://www.dge-group.lt/
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etapo PŪV vieta, nes perspektyvoje numatoma PŪV perkelti į šį didesnį ir patogesnį veiklos 

vykdymui plotą. Antrojo etapo aikštelė bus įrengta pagal parengtą ir suderintą techninį projektą.  

Pirmojo ir antrojo etapo PŪV apimtys ar technologijos nesikeis. Tokie atliekų kiekiai kaip pirmo 

etapo metu, bus laikomi ir antrojo etapo metu, kai PŪV bus perkelta į didesnį ir patogesnį veiklos 

vykdymui plotą. Statybinių atliekų perdirbimo aikštelės įrengimas planuojamas 2020 I-II ketv., 

eksploatacijos pradžia – 2020 m. III ketv. Eksploatacijos laikas neribotas. 

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

statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės 

veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

UAB „Žvyro karjerai“ planuojamos statybinių atliekų perdirbimo veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas, kurio tikslas  įvertinti planuo-

jamo objekto galimą fizikinį ir cheminį poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sa-

nitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų koncentracijos bei triukšmo 

sklaidos skaičiavimus. Yra atliktos poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros, 2020 m. ge-

gužės 14 d. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą Nr. (30.4)-A4E-3988), kad po-

veikio 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. 

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nesvarstomos. Vietos pasirinkimą lėmė esama tinkamai 

išvystyta susisiekimo ir teritorijos infrastruktūra, žemės sklypo dalies dydis, jo paskirtis. 

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimo aikštelė bus eksploatuojama Vilniaus apskri-

tyje, Trakų r. savivaldybėje, Senųjų Trakų kaime, Plačiojoje g. 27 (žemės sklypo unikalus Nr. 

7970-0001-109, kad. Nr. 7970/0001:0109 Senųjų Trakų k. v.). Sklype, kurio bendras plotas - 

42,1964 ha, UAB „Žvyro karjerai“ nuomos teise priklauso 35,0156 ha. Kiti žemės sklypo nuomo-

tojai: UAB „Tasty Foods“, kurioje gaminami sausi pusryčiai (0,8095 ha), UAB „Grainmore“, ku-

rioje gaminami įvairių grūdų produktai (1,8145 ha), UAB „Betonika“, kurioje gaminamos gelž-

betonio konstrukcijos (3,9711 ha), UAB „Elspeda“ (0,3204 ha), fizinis asmuo (0,2653 ha).  

PŪV sklypas yra Trakų r. savivaldybės rytiniame pakraštyje, Senųjų Trakų seniūnijos centrinėje 

dalyje. PŪV sklypą iš pietų ir pietryčių pusių riboja geležinkelio atkarpa, iš likusių pusių 

suformuoti privačios ar valstybės nuosavybės žemės sklypai.  
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pav. PŪV objekto vieta su gretimybėmis (www.regia.lt)  

Sutartinis žymėjimas:  

              Sklypas, kurio dalyje vykdoma UAB „Žvyro karjerai“ veikla 

              UAB „Žvyro karjerai“ nuomos teise priklausanti teritorija (PŪV sklypas) 

              Planuojama I etapo statybinių atliekų perdirbimo aikštelė (PŪV teritorija) 

              Planuojama II etapo statybinių atliekų perdirbimo aikštelė  

             UAB „Betonika“ 

              UAB „Tasty foods“ 

              UAB „Grainmore“ 

PŪV sklypo pietvakarinėje pusėje yra: 

- kitos paskirties žemės sklypas, kuriame registruoti: sandėlis, mazutinė, katilinė, vanden-

tiekio, nuotekų tinklai (pažymėtas Nr. 1); 

- kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo že-

mės sklypas, nuomos teise priklausantis UAB „Trakų vandenys“ (pažymėtas Nr. 2); 

- žemės ūkio paskirties sklypas, priklausantis fiziniam asmeniui(pažymėtas Nr. 3). 

PŪV sklypo vakarinėje pusėje yra kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teri-

torijų naudojimo būdo žemės sklypas, priklausantis fiziniam asmeniui (pažymėtas Nr. 4). 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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PŪV sklypo šiaurės vakarinėje pusėje yra kitos paskirties komercinės paskirties objektų teritorijų 

naudojimo būdo žemės sklypas, priklausantis UAB „Ramilė“ (pažymėtas Nr. 5). 

PŪV sklypo šiaurės vakarinėje, šiaurinėje ir šiaurės rytinėje pusėse išsidėstęs žemės ūkio paskir-

ties žemės sklypas, priklausantis UAB „Naraukelio transportas“ (pažymėtas Nr. 6). 

PŪV sklypo rytinėje ir pietrytinėje pusėse yra miškų ūkio paskirties ūkinių miškų naudojimo būdo 

žemės sklypas, patikėjimo teise priklausantis VĮ Trakų miškų urėdijai (pažymėtas Nr. 7). 

PŪV sklypo pietų ir pietryčių pusėse kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijų naudojimo būdo žemės sklypas, patikėjimo teise priklausantis AB „Lietuvos geležinke-

liai“ (pažymėtas Nr. 8). Jame registruoti: GSM-R ryšio bokštas geležinkelio ruože, vandentiekio, 

nuotekų šalinimo tinklai. 

UAB „Žvyro karjerai“ sklypą ir planuojamą statybinių atliekų perdirbimo aikštelę galima pasiekti 

asfaltuota Plačiąja gatve nuo krašto kelio Nr. 214 Trakai-Senieji Trakai arba keliu, kuris eina PŪV 

sklypo pakraščiu nuo magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė. Iki krašto kelio Nr. 

214, praeinančio minėto sklypo vakaruose, apie 460 m. PŪV sklypas savo šiaurrytiniu kampu 

ribojasi su magistraliniu keliu A16. Nuo šio kelio iki planuojamos statybinių atliekų perdirbimo 

aikštelės – apie 990 m.  

Be to, šalia PŪV sklypo yra geležinkelis ir Senųjų Trakų geležinkelio stotis (Vilniaus g. 4, Senųjų 

Trakų k.). Nuo PŪV sklypo ribos iki geležinkelio stoties – apie 290 m pietvakarių kryptimi, nuo 

planuojamos statybinių atliekų perdirbimo aikštelės – apie 660 m pietvakarių kryptimi. Iki UAB 

„Žvyro karjerai“ padalinio taip pat atvesta geležinkelio atšaka, naudojama ne tik įmonės 

reikmėms. 

Gyvenamosios teritorijos. Mažiausi atstumai nuo UAB „Žvyro karjerai“ sklypo (skliausteliuose 

pateiktas atstumas nuo planuojamos statybinių atliekų perdirbimo aikštelės) iki artimiausių 

gyvenamųjų namų:  

lentelė. Atstumai nuo PŪV iki gyvenamųjų teritorijų  

Adresas Kryptis 

Atstumas, m 

Nuo 

sklypo 

ribos 

Nuo  

I etapo 

vietos 

Nuo  

II etapo 

vietos 

Vienbutis gyvenamasis namas Plačioji g. 19A, 

Senųjų Trakų k. 

Pietvakarių/vakarų 40 540 268 

Dvibutis gyvenamasis namas Plačioji g.19, Senųjų 

Trakų k. 

Pietvakarių 105 600 345 

Vienbutis gyvenamasis namas Plačioji g. 17, Senųjų 

Trakų k. 

Pietvakarių 80 580 294 

Vienbučiai gyvenamieji namai Trakų g. 66, 64, 62, 

60, 58, 56, 54, Senųjų Trakų k. 

Pietvakarių 260-310 750-790 525-584 

Vienbutis gyvenamasis namas Trakų g. 52, Senųjų 

Trakų k. 

Pietvakarių 330 740 535 

Dvibutis gyvenamasis namas Trakų g. 44, Senųjų 

Trakų k. 

Pietvakarių 345 390 580 

Dvibutis gyvenamasis namas Trakų g. 42, Senųjų 

Trakų k. kitoje geležinkelio pusėje 

Pietvakarių 390 760 620 

Vienbutis gyvenamasis namas Fermos k. 9 kitoje 

geležinkelio pusėje 

Pietryčių / šiaurės rytų 57 545 715 
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Adresas Kryptis 

Atstumas, m 

Nuo 

sklypo 

ribos 

Nuo  

I etapo 

vietos 

Nuo  

II etapo 

vietos 

Vienbutis gyvenamasis namas Fermos k. 9A kitoje 

geležinkelio pusėje 

Pietryčių / šiaurės rytų 115 590 680 

Vienbutis gyvenamasis namas Fermos k. 10 kitoje 

geležinkelio pusėje 

Pietryčių / šiaurės rytų 125 765 880 

Vienbutis gyvenamasis namas Fermos k. 11 kitoje 

geležinkelio pusėje 

Pietryčių / šiaurės rytų 125 915 990 

Vienbutis gyvenamasis namas Vilniaus g. 1, Senųjų 

Trakų k. kitoje geležinkelio pusėje 

Pietvakarių 235 580 490 

Vienbutis gyvenamasis namas Naujojoje g. 6, 

Senųjų Trakų k. 

Vakarų 135 745 480 

Vienbutis gyvenamasis namas Naujoji g. 11, Senųjų 

Trakų k. 

Vakarų 145 740 470 

Daugiabutis gyvenamasis namas Nerūdininkų g. 7, 

Senųjų Trakų k. kitoje geležinkelio pusėje 

Pietų / pietvakarių 260 535 490 

Daugiabutis gyvenamasis namas Nerūdininkų g. 8, 

Senųjų Trakų k. kitoje geležinkelio pusėje 

Pietryčių / Pietvakarių 235 505 470 

Daugiabutis gyvenamasis namas Nerūdininkų g. 9, 

Senųjų Trakų k. kitoje geležinkelio pusėje 

Pietryčių / Pietvakarių 235 470 440 

 

Artimiausia ugdymo įstaiga - Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla (Trakų g. 66A) 

- nuo PŪV sklypo nutolusi apie 165 m į pietvakarius, nuo statybinių atliekų perdirbimo aikštelės 

– apie 600 m į pietvakarius. Nuo PŪV sklypo iki Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio 

pagrindinės mokyklos (Trakų g. 39) – apie 675 m į pietvakarius, nuo planuojamos aikštelės – apie 

900 m į pietvakarius. 

Artimiausia gydymo įstaiga – Senųjų Trakų medicinos punktas (Trakų g. 3) - nuo PŪV sklypo 

nutolusi apie 1 km į pietus, nuo planuojamos aikštelės – apie 1,2 km į pietus. 

Kiti visuomeninės paskirties objektai: 

- Trakų r. savivaldybės Senųjų Trakų seniūnija (Trakų g. 50) - nuo PŪV sklypo nutolusi 

apie 335 m į pietvakarius, nuo planuojamos aikštelės – apie 730 m į pietvakarius;  

- Senųjų Trakų biblioteka (Trakų g. 48) – nuo PŪV sklypo nutolusi apie 335 m į 

pietvakarius, nuo planuojamos aikštelės – apie 730 m į pietvakarius. 
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pav. UAB „Žvyro karjerai“ padėtis gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties objektų 

atžvilgiu (I etapas) 

Artimiausia ugdymo įstaiga - Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla (Trakų g. 66A) 

- nuo UAB „Žvyro karjerai“ nuomojamo sklypo nutolusi apie 165 m į pietvakarius, nuo statybinių 

atliekų perdirbimo aikštelės – apie 600 m į pietvakarius. Nuo UAB „Žvyro karjerai“ nuomojamo 

sklypo iki Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos (Trakų g. 39) 

– apie 675 m į pietvakarius, nuo planuojamos aikštelės – apie 900 m į pietvakarius. 

Artimiausia gydymo įstaiga – Senųjų Trakų medicinos punktas (Trakų g. 3) - nuo UAB „Žvyro 

karjerai“ nuomojamo sklypo nutolusi apie 1 km į pietus, nuo planuojamos aikštelės – apie 1,2 km 

į pietus. 

Kiti visuomeninės paskirties objektai: 

- Trakų r. savivaldybės Senųjų Trakų seniūnija (Trakų g. 50) - nuo UAB „Žvyro karjerai“ 

nuomojamo sklypo nutolusi apie 335 m į pietvakarius, nuo planuojamos aikštelės – apie 

730 m į pietvakarius;  

- Senųjų Trakų biblioteka (Trakų g. 48) – nuo UAB „Žvyro karjerai“ nuomojamo sklypo 

nutolusi apie 335 m į pietvakarius, nuo planuojamos aikštelės – apie 730 m į pietvakarius. 

PŪV teritorija nėra svarbi aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, visuomeniniu ir kt. 

požiūriais.  

Sutartinis žymėjimas: 
        Gyvenamasis namas 

        Ugdymo įstaiga 

        Seniūnija 

         Biblioteka 
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Pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (Trakų rajono savivaldybės teritorijos 

bendrąjį planą, detaliuosius bei specialiuosius planus) planuojamo objekto aplinkoje žemės 

paskirties keitimas ar jautrių objektų statyba nenumatoma. 

 

 

pav. PŪV teritorijos padėtis gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu (II 

etapas) 

Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje 

pateikta informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, 2015 m. 

gegužės 12 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (dabar – Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro Vilniaus departamentas) priėmė sprendimą Nr. 12(12.32.)-BSV-5864, kuriuo pritarta UAB 

„Baltijos biogrūdai“ (dabar – UAB „Grainmore“) ūkinei veiklai – probiotikų, probiotikų žaliavos 

ir subprodukų gamybos korpuso statybai ir eksploatacijai Plačiojoje g. 27, Senųjų Trakų k., Senųjų 

Trakų sen., Trakų r. sav. Siūlomas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 1,6483 ha. Atstumas nuo 

UAB „Žvyro karjerai“ PŪV teritorijos iki šios veiklos teritorijos tame pačiame sklype – apie 190 

m pietvakarių kryptimi.  

UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimo aikštelę galima pasiekti asfaltuota Plačiąja 

gatve nuo krašto kelio Nr. 214 Trakai-Senieji Trakai arba keliu, kuris eina PŪV sklypo pakraščiu 

nuo magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė. Iki krašto kelio Nr. 214, praeinančio 

 

 

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS 

  mokymo įstaiga 

  gyvenamasis namas 
   seniūnija 

    biblioteka 

 I etapo teritorija 

II etapo teritorija 
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PŪV teritorijos vakaruose, apie 890 m, o iki magistralinio kelio A16, besidriekiančio PŪV 

teritorijos šiaurėje, apie 970 m.  

Be to, šalia PŪV sklypo yra geležinkelis ir Senųjų Trakų geležinkelio stotis (Vilniaus g. 4, Senųjų 

Trakų k.). Nuo statybinių atliekų perdirbimo aikštelės iki geležinkelio stoties – apie 510 m 

pietvakarių kryptimi. 

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

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

planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko kopija) 

UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimą planuoja vykdyti 35,0156 ha ploto teritorijoje, 

esančioje 42,1964 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 7970/0001:Senųjų Trakų k. v.), adresu Plačioji 

g. 27, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė 

veikla, paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės 

sklypo nuosavybės dokumentai pateikti 4 priede. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

42,1964 ha ploto žemės sklypui, kurio dalyje UAB „Žvyro karjerai“ planuoja vykdyti planuojamą 

veiklą, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166, priimtu 

2019 m. birželio 6 d., nustatytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. UAB „Žvyro 

karjerai“ teritorija nepatenka į arčiausiai PŪV teritorijos esančios Senųjų Trakų vandenvietės (Nr. 

2617) apsaugos zoną, nes VAZ šiai vandenvietei nėra nustatyta, o VAZ projektas nėra parengtas 

ir neplanuojamas rengti. Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir įvertinus ūkinę veiklą, 

bus nustatyta UAB „Žvyro karjerai“ planuojamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona.  

4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

4.3.1 Vandens tiekimas 

UAB „Žvyro karjerai“ PŪV metu vanduo bus naudojamas tik darbuotojų buities reikmėms. Van-

dens tiekimo ir apskaitos būdai nesikeis. Planuojamas vandens suvartojimas buitiniams tikslams 

visam UAB Žvyro karjerai“ padaliniui bus: 1,75 m3/p., 42 m3/mėn., 500 m3/metus (iš jų PŪV 

metu: 0,5 m3/p., 11 m3/mėn., 125 m3/metus). Geriamojo vandens tiekėjas - UAB „Trakų vande-

nys”. Geriamojo vandens apskaitai įrengtas skaitiklis. 

4.3.2 Šilumos energijos tiekimas 

Nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymo aikštelėje šilumos energija naudojama nebus.  

4.3.3 Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas 

Gamybinės nuotekos nesusidarys, nes vanduo įsigers į statybinį laužą ir skaldą. 

Buitinių nuotekų nei kiekis, nei tvarkymo būdas dėl PŪV nesikeis. Buitinėse patalpose 

susidariusios buitinės nuotekos bus surenkamos, lauko tinklais išleidžiamos į centralizuotus 
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buitinių nuotekų tinklus ir perduodamos tvarkyti UAB „Trakų vandenys“. Planuojama, kad 

buitinių nuotekų susidarys 1,75 m3/p., 42 m3/mėn., 500 m3/metus. 

Paviršinių nuotekų, susidariusių ant galimai teršiamos 2 910 m2 ploto PŪV teritorijos, padengtos 

kieta, vandeniui nelaidžia danga, bendras surenkamų paviršinių nuotekų kiekis sudarys 2 557 

m3/metus.  

4.3.4 Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Jokie pastatai griaunami ir statomi nebus, tad statybinių atliekų susidarymas neplanuojamas. PŪV 

metu numatomas nepavojingų statybinių atliekų surinkimas, vežimas, apdorojimas ir naudojimas.  

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

įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais (Žin., 1999, Nr. 63-

2065; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06) ir perduodamas registruotoms atliekas 

tvarkančioms įmonėms. Visos PŪV veiklos metu susidarančios atliekos bus rūšiuojamos jų 

susidarymo vietoje. Susidarančios nepavojingos atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 1 metus, 

pavojingos - ne ilgiau kaip 6 mėnesius. PŪV veiklos metu radioaktyvių atliekų nesusidarys. 

Susidariusios atliekos bus apskaitomos pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 

Dl-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-02), reikalavimus. 

Statybinių atliekų tvarkymo metu susidarysiančios nepavojingos atliekos (geležis, stiklas, 

plastikas, kabeliai ir kt.) bus laikinai sandėliuojamos PŪV teritorijoje tam skirtose zonose (geležis 

- krūvose, kitos atliekos – mobiliuose konteineriuose, į kuriuos tilps vienu metu laikomi atliekų 

kiekiai) ir reguliariai perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų 

valstybės registre.  

4.3.5 Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Nagrinėjamoje vietovėje yra išvystyta autotransporto infrastruktūra. UAB „Žvyro karjerai“ pla-

nuojama nepavojingųjų statybinių atliekų perdirbimo aikštelė pasiekiama asfaltuota Plačiąja gatve 

nuo krašto kelio Nr. 214 Trakai-Senieji Trakai arba keliu, kuris eina PŪV sklypo pakraščiu nuo 

magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė. Iki krašto kelio Nr. 214, praeinančio PŪV 

teritorijos vakaruose, apie 890 m, o iki magistralinio kelio A16, besidriekiančio PŪV teritorijos 

šiaurėje, apie 970 m.  

Be to, šalia PŪV sklypo yra geležinkelis ir Senųjų Trakų geležinkelio stotis (Vilniaus g. 4, Senųjų 

Trakų k.). Nuo statybinių atliekų perdirbimo aikštelės iki geležinkelio stoties – apie 510 m 

pietvakarių kryptimi. 

Įvažiavimo/išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema pateikta žemiau: 

http://www.dge-group.lt/
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Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (www.maps.lt 

UAB „Žvyro karjerai“ PŪV susijęs transportas nevažinės kelio Nr. 214, kuris kerta Kultūros 

vertybių registre registruotos kultūros paveldo vietovės – Senųjų Trakų kaimo istorinės dalies - 

teritoriją, atkarpa, o taip pat kitais Senųjų Trakų kaimo istorinės dalies teritorijoje esančiais keliais. 

Numatoma kad iš šiaurės vakarinės dalies nuo kelio Nr. 214 transportas toliau važiuos per Plačiąją 

gatvę, nuo kurios yra įrengtas įvažiavimas į įmonės teritoriją.  

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės 

Tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. S1-183, žemės naudojimo ir reglamentų brėžiniu, 

nagrinėjama teritorija priskiriama tvarkymo zonai Nr. 131, kurios prioritetinė funkcija – gyvena-

moji teritorija.  

Tikslinės žemės paskirties naudojimo būdai: G – kita tikslinė paskirtis, gyvenamoji teritorija, V – 

vandens fondas, M – miškų ūkio paskirties žemė. Užstatomos teritorijos tvarkymo ir veiklos plė-

tojimo reglamentas – U1 (miestų ir miestelių teritorijų užstatymo reglamentas). Tokiu būdu įmo-

nės ūkinė veikla neprieštarauja Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams. 

 

UAB “Žvyro karjerai” 

Sutartinis žymėjimas: 

 Transporto judėjimo kryptis į 

UAB „Žvyro karjerai“ teritoriją ir iš jos 

 

http://www.dge-group.lt/
http://www.maps.lt/
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Ištrauka iš Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano žemės naudojimo ir reglamentų brėžinio 

(www.trakai.lt) 

Šioje Senųjų Trakų kaimo dalyje XX a. antroje pusėje susiformavo specifinis pramoninis krašto-

vaizdis su gamybiniais bei statybos paskirties objektais. Aplinkoje vyrauja apleistos ir veikiančios 

gamybos ir sandėliavimo teritorijos bei geležinkelio infrastruktūros statiniai. Ryškiausi pramoni-

nio kraštovaizdžio vizualiniai elementai yra statybinių medžiagų perdirbimo gamybinė bazė, išli-

kusi katilinė su mūriniu kaminu, sandėlių pastatai. Nagrinėjamos teritorijos apžvalgos zonoje šiau-

rės ir šiaurės vakarų kryptimi išsidėstę rekultivuotų smėlio - žvyro karjerų miškingi plotai. Iš pietų 

ir rytų pusės teritoriją supa Senųjų Trakų gyvenamoji zona su istorinės gyvenvietės dalimis ir kitų 

kultūros paveldo objektų sankaupa.  

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

veikla tiesiogiai su gyvenamosiomis ar visuomeninės paskirties teritorijomis nesiriboja. Sodo 

namų, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, 

sporto, religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu 

PŪV teritorijos gretimybėse nėra. Artimiausias gyvenamasis namas nuo veiklavietės nutolęs apie 

268 m atstumu į pietvakarius. Artimiausia ugdymo įstaiga (Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė 

mokykla) nutolusi apie 390 m į pietvakarius. Artimiausia gydymo įstaiga (Senųjų Trakų medici-

nos punktas) nutolusi apie 1,1 km į pietus. PŪV teritorija nėra svarbi aplinkos apsaugos, visuo-

menės sveikatos saugos, visuomeniniu ir kt. požiūriais. Pagal galiojančius teritorijų planavimo 

dokumentus (Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, detaliuosius bei specialiuosius 

planus) planuojamo objekto aplinkoje žemės paskirties keitimas ar jautrių objektų statyba nenu-

matoma. PŪV aplinkinėms teritorijoms, kitų įmonių veiklai ar plėtrai neigiamo poveikio nesukels. 

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti:  

http://www.dge-group.lt/
http://www.trakai.lt/
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- Cheminės taršos šaltiniai: oro užterštumas kietosiomis dalelėmis iš stacionarių oro taršos 

šaltinių bei oro užterštumas anglies monoksidu, azoto oksidais, sieros dioksidu, nemetani-

niais lakiaisiais organiniais junginiais ir kietosiomis dalelėmis iš mobilių oro taršos šalti-

nių; 

- Fizikinės taršos šaltiniai - triukšmas nuo mobilių ir stacionarių taršos šaltinių (geležinkelio 

ir sunkiasvorio autotransporto, krautuvo darbo zonos, transporterių,). 

5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių, jų ypatybės, vietos ir 

kita informacija pateikti 5.1.1 punkte, aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių, jų ypatybės, 

kita informacija – 5.1.2 punkte, aplinkos oro užterštumo prognozė, numatomos išmesti teršalų 

ribinės aplinkos oro užterštumo vertės - 5.1.3 punkte. 

5.1.1 Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

Atvežtų statybinių atliekų iškrovimo (išvertimo) metu, jų sandėliavimo metu bei pakrovimo su 

krautuvu į apdorojimo techniką metu nebus didelio dulkėjimo, nes atliekų granuliometrinė sudėtis 

stambi. Sukaupus tam tikrą kiekį statybinių atliekų sandėliavimo aikštelėje, jos bus apdorojamos 

(trupinamos, sijojamos į įvairios frakcijos skaldą) stacionaria smulkinimo technika teritorijoje. 

Atliekų perdirbimo metu drėkinimui bus naudojamas vanduo iš sklype esančio neregistruoto 

dirbtinio vandens telkinio, į kurį išleidžiamos nuo galimai teršiamos teritorijos surinktos ir 

išvalytos paviršinės nuotekos. Drėkinimas bus vykdomas automatiniu būdu technikos bunkeryje 

įmontuotais vandens purkštukais. Drėkinimo intensyvumas galės būti reguliuojamas prieš 

kiekvieną atliekų trupinimą, atsižvelgiant į trupinamų atliekų drėgnumą bei aplinkos oro sąlygas. 

Skaldos išbyrėjimo iš trupintuvo metu dulkėjimas bus minimalus, nes skalda bus drėgna. Tuo 

atveju, kai bus poreikis gauti tik tam tikros frakcijos skaldą, rūšiavimo įrenginyje su 

vibrosmulkintuvu pagaminta skalda bus nukreipiama į šnekinį arba konusinį smulkintuvus ir 

pagaminta įvairios frakcijos skalda po smulkintuvo bus sijojama su skirtingais sietais pagal 

norimos gauti skaldos dydį. Skaldos byrėjimo, pakrovimo metu į aplinkos orą išsiskirs kietosios 

dalelės. 

UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimo ūkinės veiklos teritorijoje veiks 17 neorgani-

zuotų aplinkos oro taršos šaltinių.  

5.1.2 Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 

PŪV objekto teritorijoje po PŪV įgyvendinimo veikiantys mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

- 20 lengvųjų autotransporto priemonių per parą; 

- 45 sunkiosios autotransporto priemonės per parą.  

Iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių išsiskirs anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, 

nemetaniniai lakieji organiniai junginiai ir kietosios dalelės. 

5.1.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateikta penkerių metų (2014-01-01–

http://www.dge-group.lt/
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2018-12-31) Vilniaus meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičia-

vimo modeliams. 

Modeliavimo metu įvertinti taršos į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių variantai:  

-   I etapas – planuojama veikla esamoje kietos dangos aikštelėje prie geležinkelio; 

-   II etapas – planuojama veikla vidinėje sklypo dalyje. 

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos žemiau: 

I etapas 

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

fono siekia 4,0 µg/m3 (10 % RV), įvertinus foną – 17,0 µg/m3 (43 % RV) ir neviršija ribinės vertės, 

nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncent-

racija be fono sudaro 8,0 µg/m3 (16 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 21,0 µg/m3 

(42 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be 

fono siekia 2,0 µg/m3 (8 % RV), įvertinus foną – 13,0 µg/m3 (52 % RV) ir neviršija nustatytos 

ribinės vertės. 

II etapas 

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

fono siekia 3,0 µg/m3 (8 % RV), įvertinus foną – 17,0 µg/m3 (43 % RV) ir neviršija ribinės vertės, 

nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncent-

racija be fono sudaro 8,0 µg/m3 (16 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 20,0 µg/m3 

(40 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be 

fono siekia 2,0 µg/m3 (8 % RV), įvertinus foną – 13,0 µg/m3 (52 % RV) ir neviršija nustatytos 

ribinės vertės. 

Esama tarša į aplinkos orą iš kitų taršos šaltinių 

LOJ (benzinas). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija su fonu 6,0 µg/m3 

(0,1 % RV) ir neviršyti nustatytos ribinės vertės. Vidutinė 24 val. koncentracija be fono sudaro 

0,06 µg/m3 (0,04 % RV) ir neviršija ribinės vertės, įvertinus foną – 5,0 µg/m3 (0,3 % RV) ir ne-

viršija nustatytos ribinės vertės. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 1: „Oro ter-

šalų sklaidos skaičiavimo rezultatai“. 

IŠVADA: Suskaičiuota kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir LOJ (benzino) koncentracijos tiek be 

fono, tiek su fonu, ties įmonės sklypo ribomis ir už jų bei gyvenamosios aplinkos ore neviršija 

aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 

azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 

normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 106-3827; TAR, 2017, Nr. 12015) ir 2000 m spalio 30 d. 

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


21 
UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimas Plačiojoje g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

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

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 kie-

kis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo 

verčių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3185; TAR, 2018, Nr. 18762). 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Ūkinės veiklos metu išskiriančios kietosios dalelės neturi kvapo pajutimo slenksčio. Ūkinė veikla 

taip pat neįtakos cheminių medžiagų, sąlygojančių kvapų sklidimą, padidėjimo teršalų sklaidos 

zonoje. 

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

poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

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

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

vimui naudotą programinę įrangą ir sąlygas – 5.3.3 punkte, apie nejonizuojančios spinduliuotės 

šaltinių duomenis – 5.3.4 punkte. 

Planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai I-o etapo veiklos vykdymo teritorijoje bus 

analogiški kaip ir II-o etapo. Iš I-o etapo teritorijos technologinė įranga bus perkeliama į II-o etapo 

teritoriją. 

5.3.1. Informacija apie planuojamus įrengti stacionarius triukšmo šaltinius  

Įmonė Trakų II-ame karjere Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav. šiuo metu vykdo impor-

tuotos granito skaldos ir dolomito skaldos sandėliavimo veiklą, todėl vertinami esami stacionarūs 

ir mobilūs triukšmo šaltiniai. Kartu vertinami ir planuojami triukšmo šaltiniai, kurie bus eksploa-

tuojami pradėjus vykdyti statybinių atliekų perdirbimo veiklą. 

Planuojama veikla numatoma vykdyti dviem etapais: I-u etapu veikla bus vykdoma pietinėje veik-

lai skirto sklypo dalyje, o II-u etapu veikla bus perkeliama į vidinę sklypo dalį. Veikla abejose 

teritorijose vienu metu nebus vykdoma.  

Ūkinės veiklos įtakojamas triukšmas 

Skaičiuojant ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą vertinamas tik Ldienos (7-19 val.) triukšmo lygis, 

kadangi vakaro ir nakties metu planuojama ūkinė veikla nebus vykdoma. Vertinamas stacionarių 

(technologinė įranga) ir mobilių (lengvosios ir sunkiosios autotransporto priemonės) triukšmo šal-

tinių sukeliamas triukšmo lygis. Taip pat įvertinami esami UAB „Žvyro karjerai“ bei greta ūkinę 

veiklą vykdančių įmonių triukšmo šaltiniai. Skaičiavimai atliekami įvertinant du variantus: 

✓ I-as etapas: planuojama ūkinė veikla vykdoma I-o etapo teritorijoje; 

✓ II-as etapas: planuojama ūkinė veikla vykdoma II-o etapo teritorijoje. 

I-as etapas 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis I-o etapo metu vertinamas artimiausių gy-

venamosios paskirties pastatų aplinkoje adresu Fermos k. Nr. 9, Nr. 9A, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, 
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Vilniaus g. Nr. 1, Nerūdininkų g. Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Naujoji g. Nr. 6, Nr. 11, Plačioji g. Nr. 17, 

Nr. 19, Nr. 19A, Trakų g. Nr. 42, Nr. 44, Nr. 48, Nr. 50, Nr. 52 ir visuomeninės paskirties pastato 

Trakų g. Nr. 66A (Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla) aplinkoje. 

Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatai yra mažaaukš-

tės ir daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m ir 4,0 m aukštyje virš žemės 

paviršiaus. 

Planuojamos ūkinės veiklos bei greta vykdomos esamos veiklos sukeliamo triukšmo lygio skai-

čiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pa-

teikti lentelėje: 

lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje I-o etapo metu 

Gyvenamosios ar visuomeninės 

paskirties pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Fermos k. Nr. 9 42 - - 

Fermos k. Nr. 9A 45 - - 

Fermos k. Nr. 10 41 - - 

Fermos k. Nr. 11 42 - - 

Fermos k. Nr. 12 31 - - 

Vilniaus g. Nr. 1 42 - - 

Naujoji g. Nr. 6 32 - - 

Naujoji g. Nr. 11 32 - - 

Plačioji g. Nr. 17 35 - - 

Plačioji g. Nr. 19 33 - - 

Plačioji g. Nr. 19A 36 - - 

Trakų g. Nr. 42 39 - - 

Trakų g. Nr. 44 45 - - 

Trakų g. Nr. 48 43 - - 

Trakų g. Nr. 50 36 - - 

Trakų g. Nr. 52 41 - - 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m 

Nerūdininkų g. Nr. 7 42 - - 

Nerūdininkų g. Nr. 8 42 - - 

Nerūdininkų g. Nr. 9 42 - - 

Trakų g. Nr. 66A 45 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad I-o etapo planuojamos ūkinės veiklos bei greta vykdomos esamos veiklos sukelia-

mas Ldienos triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 

neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 

1-os lentelės 4-ą punktą. 

Taip pat triukšmo lygis vertinamas ties UAB „Žvyro karjerai“ nuomojamo sklypo ribomis. Skai-

čiuojant nevertinami greta esančių įmonių triukšmo šaltiniai. Planuojamos ūkinės veiklos suke-

liamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai ties nuomojamo sklypo ribomis pateikti lentelėje: 
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lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties nuomojamo sklypo ribomis 

Sklypo ribos 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

UAB „Žvyro karjerai“ nuomojamo sklypo 

ribos 
30-55 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad I-o etapo planuojamos ūkinės veiklos bei esamos UAB „Žvyro karjerai“ veiklos 

sukeliamas Ldienos triukšmo lygis ties nuomojamo sklypo ribomis neviršys triukšmo ribinio dydžio, 

reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. 

Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 6: „Ūkinės veiklos 

triukšmo sklaidos žemėlapiai“. 

II-as etapas 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis II-o etapo metu vertinamas artimiausių 

gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje adresu Fermos k. Nr. 9, Nr. 9A, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, 

Vilniaus g. Nr. 1, Nerūdininkų g. Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Naujoji g. Nr. 6, Nr. 11, Plačioji g. Nr. 17, 

Nr. 19, Nr. 19A, Trakų g. Nr. 42, Nr. 44, Nr. 48, Nr. 50, Nr. 52 ir visuomeninės paskirties Senųjų 

Trakų Kęstučio pagrindinė mokyklos pastato Trakų g. Nr. 66A aplinkoje. 

Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatai yra mažaaukš-

tės ir daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m ir 4,0 m aukštyje virš žemės 

paviršiaus. 

Planuojamos ūkinės veiklos bei greta vykdomos esamos veiklos sukeliamo triukšmo lygio skai-

čiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pa-

teikti lentelėje. 

lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje II-o etapo metu 

Gyvenamosios ar visuomeninės 

paskirties pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Fermos k. Nr. 9 42 - - 

Fermos k. Nr. 9A 45 - - 

Fermos k. Nr. 10 42 - - 

Fermos k. Nr. 11 42 - - 

Fermos k. Nr. 12 31 - - 

Vilniaus g. Nr. 1 43 - - 

Naujoji g. Nr. 6 34 - - 

Naujoji g. Nr. 11 34 - - 

Plačioji g. Nr. 17 36 - - 

Plačioji g. Nr. 19 34 - - 

Plačioji g. Nr. 19A 37 - - 
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Gyvenamosios ar visuomeninės 

paskirties pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Trakų g. Nr. 42 40 - - 

Trakų g. Nr. 44 45 - - 

Trakų g. Nr. 48 43 - - 

Trakų g. Nr. 50 37 - - 

Trakų g. Nr. 52 41 - - 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4,0 m 

Nerūdininkų g. Nr. 7 43 - - 

Nerūdininkų g. Nr. 8 43 - - 

Nerūdininkų g. Nr. 9 43 - - 

Trakų g. Nr. 66A 45 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad II-o etapo planuojamos ūkinės veiklos bei greta vykdomos esamos veiklos sukelia-

mas Ldienos triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 

neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 

1-os lentelės 4-ą punktą. 

Taip pat triukšmo lygis vertinamas ties UAB „Žvyro karjerai“ nuomojamo sklypo ribomis. Skai-

čiuojant nevertinami greta esančių įmonių triukšmo šaltiniai. Planuojamos ūkinės veiklos suke-

liamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai ties nuomojamo sklypo ribomis pateikti lentelėje: 

lentelė. Prognozuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties nuomojamo sklypo ribomis 

Sklypo ribos 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

UAB „Žvyro karjerai“ nuomojamo sklypo 

ribos 
33-55 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad II-o etapo planuojamos ūkinės veiklos bei esamos UAB „Žvyro karjerai“ veiklos 

sukeliamas Ldienos triukšmo lygis ties nuomojamo sklypo ribomis neviršys triukšmo ribinio dydžio, 

reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. 

Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 6: „Ūkinės veiklos 

triukšmo sklaidos žemėlapiai“. 

5.3.2. Informacija apie su įmonės veikla susijusius mobiliuosius triukšmo šaltinius 

Planuojamoje nepavojingųjų statybinių atliekų perdirbimo aikštelėje bus eksploatuojami esami ir 

planuojami mobilieji triukšmo šaltiniai. 

Autotransporto srautai viešojo naudojimo keliuose  

Atliekant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, įvertinamas vidutinis metinis 

paros eismo intensyvumas (toliau – VMPEI) viešojo naudojimo valstybinės reikšmės krašto kelio 
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Nr. 214 ir magistralinio kelio A16 atkarpose. Eismo intensyvumas nustatytas vadovaujantis Lie-

tuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) pateiktais 2018 

metų laikotarpio duomenimis. Atliekant autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavi-

mus, prie esamo autotransporto srauto, pravažiuojančio viešojo naudojimo keliais ir gatvėmis, pri-

dėtas autotransporto srautas, padidėsiantis dėl planuojamo ūkinės veiklos objekto. Planuojami au-

totransporto srautai pateikti skyriuje „Planuojami triukšmo šaltiniai“.  

Autotransporto sukeliamas triukšmas 

I-o ir II-o etapo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu autotransportas naudosis analogiško-

mis viešojo naudojimo gatvių ir kelių atkarpomis, o planuojamas autotransporto srautas bus toks 

pat, todėl triukšmo sklaidos skaičiavimai atliekami įvertinant tik vieną variantą. 

Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamo-

joje aplinkoje, pateikti lentelėje:  

lentelė. Prognozuojamas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje  

Gyvenamosios paskirties pastatai, ad-

resas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Dienos  

*LL 65 dB(A) 

Vakaro  

*LL 60 dB(A) 

Nakties 

 *LL 55 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Fermos k. Nr. 9 49 - - 

Fermos k. Nr. 9A 50 - - 

Fermos k. Nr. 10 51 - - 

Fermos k. Nr. 11 55 - - 

Fermos k. Nr. 12 50 - - 

Trakų g. Nr. 42-66 63-65 - - 

Trakų g. Nr. 49-69 54-65 - - 

Plačioji g. Nr. 17 61 - - 

Plačioji g. Nr. 19 48 - - 

Plačioji g. Nr. 19A 60 - - 

Senkelio g. Nr. 8 50 - - 

Senkelio g. Nr. 11 60 - - 

Senkelio g. Nr. 13 61 - - 

Senkelio g. Nr. 15 60 - - 

Senkelio g. Nr. 17 60 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir dėl planuojamos ūkinės veiklos pa-

didėsiančio autotransporto srauto sukeliamas Ldienos triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje neviršys triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-

ia punktą.  

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 7: „Autotransporto 

triukšmo sklaidos žemėlapiai“. 

Išvados: 

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


26 
UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimas Plačiojoje g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

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

✓ Prognozuojama, kad I-o ir II-o etapo planuojamos ūkinės veiklos bei pačios įmonės ir gre-

timybėse vykdomos esamos veiklos sukeliamas Ldienos triukšmo lygis artimiausioje gyve-

namosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje neviršys triukšmo ribinio dydžio, 

reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.  

✓ Prognozuojama, kad UAB „Žvyro karjerai“ esamos ir I-u ir II-u etapais planuojamos ūki-

nės veiklos sukeliamas Ldienos triukšmo lygis ties nuomojamo sklypo ribomis neviršys 

triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-

os lentelės 4-ą punktą. 

✓ Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis ir keliais pravažiuojančio ir dėl planuo-

jamos ūkinės veiklos padidėsiančio autotransporto srauto sukeliamas Ldienos triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje neviršys triukšmo ribinio dydžio, 

reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ia punktą.  

✓ Vakaro ir nakties  triukšmo lygis nenagrinėjamas, kadangi ūkinę veiklą numatoma vykdyti 

tik dienos metu. 

5.3.3. Informacija apie skaičiavimams naudotą triukšmo sklaidos modeliavimo 

programinę įrangą ir sąlygas 

Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos bei su ja susijusio autotransporto sukeliamo triukšmo sklai-

dos skaičiavimai atliekami licencijuota triukšmo sklaidos modeliavimo kompiuterine programa 

„DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2019 MR 2). 

5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės 

reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  

5.5 Biologinių, ekonominių, socialinių, psichologinių veiksnių, darančių įtaką visuomenės 

sveikatai, identifikavimas ir aprašymas 

5.5.1 Biologiniai veiksniai 

Biologinių veiksnių poveikis nenagrinėjamas, nes įmonės veikla nėra susijusi su tarša biologiniais 

agentais ar jų susidarymu.  

5.5.2 Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama veikla turės teigiamą poveikį. Geografiniu požiūriu 

veikla yra strategiškai patogi ir ekonomiškai pagrįsta: vykdoma Senųjų Trakų kaimo dalyje, ku-

rioje XX a. antroje pusėje susiformavo specifinis pramoninis kraštovaizdis su gamybiniais bei 

statybos paskirties objektais.  

Socialiniu požiūriu UAB „Žvyro karjerai“ veikla darys nežymią teigiamą įtaką darbo rinkai, ka-

dangi įmonėje šiuo metu dirba 13 darbuotojų ir planuojama įdarbinti 3 darbuotojus. 
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5.5.3 Psichologiniai veiksniai 

Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio į-

vertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psicho-

loginis diskomfortas dėl nepavojingųjų statybinių atliekų perdirbimo veiklos nagrinėjamoje teri-

torijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais: 

- nepavojingųjų statybinių atliekų perdirbimas vyks Senųjų Trakų kaimo dalyje, kurioje su-

siformavęs specifinis pramoninis kraštovaizdis su gamybiniais bei statybos objektais; 

- PŪV bus vykdoma veikiančio UAB „Žvyro karjerai“ padalinio (Trakų II karjero) 

teritorijoje, kurioje jau vykdomas granito ir dolomito skaldos sandėliavimas. 

- įmonės veikla neprieštarauja Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniams; 

- UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimo teritorija tiesiogiai su 

gyvenamosiomis teritorijomis nesiriboja; 

- cheminės bei fizikinės taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus, tai yra pagrįsta atlikus 

triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą; 
- PŪV nesukels taršos kvapais; 

- lokalūs taršos pokyčiai nepablogins artimiausios gyvenamosios ir darbo aplinkos kokybės, 

todėl neigiamo poveikio žmonių sveikatai neprognozuojama; 

- sanitarinės apsaugos zona sutampa su sklypo dalimi, kuriame bus vykdoma veikla, ribo-

mis, trečiųjų asmenų interesai nebus pažeidžiami. 

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Žvyro karjerai“ 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 

Aplinkos komponentams planuojamos ūkinės veiklos vykdymas poveikio neturės arba jis bus ne-

žymus, todėl specialios poveikio mažinimo priemonės daugumoje atvejų nebus reikalingos. Po-

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

rastoms sąlygoms neprognozuojamas. Siekiant sumažinti planuojamos nepavojingųjų statybinių 

atliekų tvarkymo aikštelės neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, numatoma įgyvendinti šias 

priemones: 

- nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymas vyks tik darbo dienomis (I-V), dienos metu (7-

19 val.); 

- transporto priemonės teritorijoje stovės išjungtais varikliais; 

- statybinių atliekų tvarkymui bus naudojama technika, atitinkanti Europos Sąjungos reika-

lavimus; 

- nuolatinė naujos, pažangiausias technologijas atitinkančios įrangos techninė priežiūra;  

- didelis numatomos naudoti technikos našumas (trupintuvo, ekskavatoriaus, frontalinio 

krautuvo), todėl triukšmą skleidžianti technika objekte dirbs periodiškai su intervalais ir 

ne visą dieną; 

- visos ūkinės veiklos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal LR teisės aktų reika-

lavimus; 

- į PŪV teritoriją dulkančios statybinės atliekos bus vežamos dengtose transporto priemo-

nėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys ve-

žimo metu nepatektų į aplinką, nepriklausomai nuo vėjo greičio; 
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- krovimo ir perdirbimo metu dulkančias atliekas numatyta galimybė drėkinti vandeniu, tam 

tikslui gali būt panaudotos surinktos ir išvalytos paviršinės nuotekos; 

- buitinių nuotekų kiekis ir tvarkymo sprendimai dėl PŪV nesikeis: jos išleidžiamos į UAB 

„Trakų vandenys“ buitinės kanalizacijos tinklus; 

- nepavojingos statybinės atliekos bus saugomos aikštelėje, kurios danga kieta, nepralaidi 

lietaus vandeniui, o nuotekos nuo galimai teršiamos teritorijos bus surenkamos, valomos 

naftos produktų-purvo gaudyklėje iki leidžiamų išleisti į aplinką užterštumo ir 

panaudojamos apytakinėje sistemoje atliekų drėkinimui, todėl į aplinką bus išleista tik 

dalis surinktų ir išvalytų paviršinių nuotekų; 

- priimamų atliekų ir pagamintų produktų krūvos bus sandėliuojamos tarp atraminių 

sienelių, bus formuojami nulėkštinti krūvų šlaitai, todėl krūvos bus stabilios ir nesąlygos 

nuošliaužų, griūties, išpustymo bei pasklidimo į gretimas teritorijas; 

Eksploatuojant UAB „Žvyro karjerai“ nepavojingų statybinių atliekų perdirbimo aikštelę, nei-

giamo poveikio visuomenės sveikatai neprognozuojama. 

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  
 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami duo-

menys, pateikiami Trakų rajono, Vilniaus apskrities ir Lietuvos gyventojų gimstamumo ir mirtin-

gumo rodikliai. 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

UAB „Žvyro karjerai“ nepavojingųjų statybinių atliekų perdirbimo aikštelė planuojama Senųjų 

Trakų kaime, Plačiojoje g. 27.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Trakų rajono savivaldybėje 2017 m. gyveno 32 

597 gyventojai. Visoje Vilniaus apskrityje gyveno 805 272 gyventojai.  

Gimstamumas. Trakų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 10 metų laiko-

tarpyje nuosekliai didėjo. 2017 m. Trakų r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 10,7/1000, t. y. 

1,06 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2017 m. gimstamumo vidurkis buvo 

10,1/1000 gyv.).  

Mirtingumas. 2017 m. Lietuvoje mirė 40 142 žmonių. 2017 m. Trakų r. gyventojų mirtingumo 

rodiklis buvo 14,9/1000 gyventojų, t. y. 1,06 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2017 

mirtingumo vidurkis buvo 14,2/1000 gyv.). 

 

Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių 

ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Trakų r. gyventojų mirties priežas-

čių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo išori-

nių priežasčių (traumų, apsinuodijimų). 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2017 m. Trakų r. šis rodiklis sudarė 757,4/100000 

gyv. ir buvo 1,05 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (795,9/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2017 m. Trakų r. buvo užregistruota 288,37/100000 gyven-

tojų, t. y. 1,02 karto daugiau negu Lietuvoje (282,7/100000 gyv.). 
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Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2017 m. Trakų r. šis rodiklis sudarė 55,22/100000 

gyv. ir buvo 1,16 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (47,52/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2017 m. Trakų r. buvo užregistruota 21,47/100000 gyventojų, t. 

y. 1,04 karto mažesnis negu Lietuvoje (22,38/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2017 m. Trakų r. šis rodiklis sudarė 153,39/100000 gyv. ir buvo 

1,54 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (99,35/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimas alkoholiu su-

darė 12,27/100000 gyv. (Lietuvoje – 6,82/100000), transporto įvykiai 24,54/100000 gyv. (Lietu-

voje – 8,84/100000). 

Natūralus gyventojų prieaugis. Trakų  r. natūralus gyventojų prieaugis yra neigiamas daugiau 

nei 15 metų ir demografinė situacija negerėja. 2017 m. Trakų r. šis rodiklis sudarė -4,2/1000 gyv. 

ir buvo neigiamas, tai yra didesnis už Lietuvos vidurkį (-4/1000 gyv.). 

UAB „Žvyro karjerai“, planuojanti veiklą Plačiojoje g. 27, Senųjų Trakų kaime, neigiamos įtakos 

Trakų rajono demografijai bei sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, 

kad suskaičiuota išmetamų į aplinkos orą kietųjų dalelių koncentracija neviršija leidžiamų ribinių 

verčių. PŪV nesukels taršos kvapais. Triukšmas neviršija leidžiamų dydžių. Daroma išvada, kad 

poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas. 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Trakų r. gyventojų, Vilniaus apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai pateikiami24 

lentelėje. Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių ro-

diklių, todėl ši analizė atliekama remiantys oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. Gyventojų 

sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenimis1. Pateikiami paskutiniai prieinami duomenys: 

lentelė. Gyventojų sergamumas 2017 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2017 m.,  

100000 gyv. 

Lietuva Trakų r. 
Vilniaus 

apskritis 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5037 4353 5823 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1057 488 825 

Endokrininės sistemos ligos 5281 3224 4091 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3516 1914 2432 

Nervų sistemos ligos 5963 4341 4476 

Akių ligos 7834 4798 6888 

Ausų ligos 4976 5114 4556 

Kraujotakos sistemos ligos 8053 4835 5261 

Kvėpavimo sistemos ligos 27418 29577 27197 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 8304 6958 7352 

Odos ir poodžio ligos 7806 6360 8657 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 12605 10158 10814 

Urogenitalinės sistemos ligos 8448 7574 7709 

Įgimtos formavimosi ydos 1014 669 1213 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 16766 18686 16446 

 
1 Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2017 m., Higienos instituto Sveikatos informacijos 

centras 
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Apibendrinant Trakų r. gyventojų sergamumą 2017 metais galima teigti, kad pagal daugelį rodik-

lių jis yra mažesnis už Lietuvos vidurkį, tačiau planuojama UAB „Žvyro karjerai“ veikla šių ser-

gamumo rodiklių neįtakos.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas toliau aprašytas prognostinis poveikis vi-

suomenės sveikatai. 

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Žvyro karjerai“ statybinių at-

liekų perdirbimo aikštelės teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprog-

nozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, 

sutampančios su įmonės nuomojamo ir naudojamo sklypo dalies ribomis. Planuojamo objekto 

eksploatacija nekels pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai perspektyvoje ne-

turės. 

Poveikis dirbantiesiems. UAB „Žvyro karjerai“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Pla-

nuojama sukurti 2 naujas darbo vietas. Darbo vietos bus įrengtos vadovaujantis Darboviečių įren-

gimo bendraisiais nuostatais bei kitais ES ir Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais saugias ir 

sveikas darbo sąlygas. Darbuotojai bus aprūpinti darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos prie-

monėmis pagal darbo pobūdį. Įrengus darbo vietas ir pradėjus eksploatuoti statybinių atliekų per-

dirbimo aikštelę, bus identifikuojami kenksmingi darbo aplinkos veiksniai, išmatuojamas jų dydis, 

atliekamas profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojai bus priimami pasitikrinę sveikatą, taip pat 

instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus 

visas šias aplinkybes daroma išvada, kad poveikis darbuotojams neprognozuojamas.  

Poveikis vartotojams. Iš nepavojingųjų statybinių atliekų pagaminta produkcija - skalda - bus nau-

dojama statybvietėse kaip inertinė medžiaga, pvz. kelių statybai arba kaip užpildas betono gami-

niams. Kadangi produkcija bus gauta perdirbus nepavojingas statybines atliekas, neigiamas po-

veikis naudotojų sveikatai neplanuojamas.  

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 

35,0156 ha ploto sklypo, kuriame įmonė nuomoja ir naudoja jo dalį, ribomis. Rekomenduojama 

įmonės sanitarinės apsaugos zona sutampa su šio sklypo ribomis. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kitokius) ga-

lima teigti, kad UAB „Žvyro karjerai“ įmonės įtaka visuomenės sveikatai bus nereikšminga ir 

visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių po-

veikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 5.2 ir 5.3 skyriuose. 

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


31 
UAB „Žvyro karjerai“ statybinių atliekų perdirbimas Plačiojoje g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

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

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis 

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

06-19, Nr. 9862) 3 priedo 2 lentelės 7 p., atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšiavimo įmonės įren-

giniams (statiniams) taikomas 100 m normatyvinis SAZ dydis. SAZ dydis, įvertinus įmonės po-

veikį pagal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nus-

tatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. 

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Žvyro karjerai“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atlie-

kamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai ir 

kiti aktualūs veiksniai. UAB „Žvyro karjerai“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atlieka-

mas vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straips-

niu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas 

– 35,0156 ha, kuris apima visą įmonės nuomojamą žemės sklypą. Sanitarinės apsaugos zona nus-

tatyta įvertinus mobilių ir stacionarių taršos šaltinių fizikinės ir cheminės taršos vertes aplinkoje.  

Siūlomos SAZ ribų planas:  
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8.3 Sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis 

faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais 

duomenimis 

Kadangi nustatomos planuojamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos, sanitarinės 

apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos 

skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos duomenimis, nepateikiami. 

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 CadnaA. Aplinkos oro teršalų 

kiekiams aplinkos ore apskaičiuoti – ISC-AERMOD VIEW. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalo - kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) – pažemio koncentracijos 

tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nei UAB „Žvyro karjerai“ veiklos teritorijoje, nei už jos ribų 

neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių. 

2. Nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymas nesukels taršos kvapais.  

3. Ūkinės veiklos įtakojamas dienos triukšmo lygis ties įmonės sklypo ribomis ir artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje neviršys nustatytų ribinių dydžių. 

4. Autotransporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys nus-

tatytų ribinių dydžių. 

5. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona sutampa su sklypo dalimi, kurią įmonė nuomoja, 

ribomis. Sklypo plotas, sutampantis su SAZ, yra 35,0156 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji 

namai bei jų aplinka nepatenka. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 
 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 35,0156 ha. Siūlomos SAZ ribos sutampa įmonės 

nuomojamo sklypo dalimi, kurioje UAB „Žvyro karjerai“ vykdo PŪV.  

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

stebėsenos, emisijų kontrolės 

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

jektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 133-4831, galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2018-03-02), UAB „Žvyro karjerai“ neatitinka ūkio subjektų, kurie privalo vykdyti 

ūkio subjektų aplinkos monitoringą, kriterijų, pagal kuriuos privalės vykdyti ūkio subjektų oro 
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taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringą. Šiai veiklai vykdyti yra gautas Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimas. 
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