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ĮVADAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 1999-08-15 Nr. I-1495 (nauja redakcija nuo 2017-11-01, TAR
2017-07-05 Nr. XIII-529) 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimais, poveikio aplinkai
vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkin÷ veika įrašyta į Planuojamos ūkin÷s veiklos, kurios
poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (šio įstatymo 1 priedas) [1].
Planuojama ūkin÷ veikla - „Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6,
Užusalių k., Jonavos r.“ patenka į PAV įstatymo 1 priedo rūšių sąrašą, 6 punktas „Chemijos
pramon÷“ 6.3. papunktis „fosforo, azoto ar kalio trąšų (įskaitant kompleksines trąšas)
gamyba ir (ar) kitų agrocheminių medžiagų gamyba pramoniniu mastu naudojant
chemin÷s konversijos procesus“, tod÷l veiklai turi būti atliekamas poveikio aplinkai
vertinimas.
Vadovaujantis PAV įstatymo II skyriaus 11 punktu planuojamos ūkin÷s veiklos organizatorius
(užsakovas) prad÷jo poveikio aplinkai vertinimą be atrankos d÷l poveikio aplinkai vertinimo
procedūros“.
Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) programa ir ataskaita
rengiama remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymu, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-12-23 d. įsakymu Nr. D1-636
patvirtintais „Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatais" (Žin., Nr.
2006, Nr. 6-225; suvestin÷ redakcija nuo 2010-07-28, su v÷lesniais pakeitimais), Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „D÷l planuojamos ūkin÷s
veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ [2] bei LR sveikatos apsaugos
ministro 2004-07-14 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais „Poveikio visuomen÷s sveikatai
vertinimo metodiniais nurodymais" (Žin., 2004, Nr. 106-3947, nauja redakcija 2016-01-19
įsakymas Nr. V-68; su v÷lesniais pakeitimais) [3] bei atsižvelgiant į planuojamo objekto veiklos
specifiką.
Remiantis įstatymais, pagrindiniai poveikio aplinkai vertinimo tikslai:
 nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkin÷s
veiklos poveikį šiems aplinkos elementams: dirvožemiui, žem÷s paviršiui ir jos
gelm÷ms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą
d÷mesį skiriant Europos Bendrijos svarbos rūšims ir natūralioms buvein÷ms, taip pat
kitoms pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą
saugomoms rūšims, materialin÷ms vertyb÷ms, nekilnojamosioms kultūros vertyb÷ms
ir šių elementų tarpusavio sąveikai;
 nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkin÷s
veiklos sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomen÷s
sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir visuomen÷s sveikatos tarpusavio sąveika;
 nustatyti galimą planuojamos ūkin÷s veiklos poveikį 1 punkte nurodytiems aplinkos
elementams ir visuomen÷s sveikatai d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos pažeidžiamumo
rizikos d÷l ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų;
 nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo
neigiamo poveikio aplinkai ir visuomen÷s sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį
kompensuoti;
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nustatyti, ar planuojama ūkin÷ veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį
aplinkai, atitinka aplinkos apsaugos, visuomen÷s sveikatos, nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos, gaisrin÷s ir civilin÷s saugos teis÷s aktų reikalavimus.
Pagrindiniai PAV programos uždaviniai:
 Nustatyti PAV ataskaitos turinį ir apimtį bei joje nagrin÷jamus klausimus;
 užtikrinti, kad PAV ataskaitoje bus išsamiai nagrin÷jamas reikšmingas poveikis aplinkai
ir bus pateikta informacija, reikalinga priimti motyvuotą sprendimą, ar planuojama
ūkin÷ veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje;
 skatinti neigiamo poveikio prevencijos ir sumažinimo priemonių bei alternatyvių
priemonių planavimą ir svarstymą ankstyvojo metu;
 numatyti, kokie metodai bus taikomi planuojamos ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkai
prognozuoti, jo svarbai nustatyti ir įvertinti;
 palengvinti planuojamos ūkin÷s veiklos organizatoriui (užsakovui) tolesnes planavimo
(projektavimo) procedūras, užtikrinti planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo subjektų dalyvavimą ir jų išvadų pateikimą laiku.
PAV programos rengimo etapai ir procedūros:
 PAV programos parengimas;
 Pranešimas visuomenei apie parengtą programą. Visuomen÷ apie parengtą PAV
programą informuojama vadovaujantis Visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo ūkin÷s
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu 2005-07-15 Nr. D1-370
(Žin., 2005, Nr. 93-347 su v÷lesniais pakeitimais; suvestin÷ redakcija nuo 2015-1101) [4];
 Programos derinimas su PAV subjektais (Nacionalinis visuomen÷s sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Jonavos skyrius,
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Kauno priešgaisrin÷ gelb÷jimo valdyba, Kultūros vertybių apsaugos departamento
Kauno teritorinis skyrius, Jonavos rajono savivaldyb÷), kurie per 10 darbo dienų
pateikia savo išvadas ar motyvuotus reikalavimus ją papildyti ar pataisyti.
 Aplinkos apsaugos agentūros (atsakinga institucija) programos tvirtinimas.
PAV ataskaitos rengimo etapai ir procedūros:
 PAV ataskaitos rengimas;
 Visuomen÷s informavimas, ataskaitos pristatymas visuomenei;
 Ataskaitos derinimas su PAV subjektais, kurie per 20 darbo dienų pateikia savo
motyvuotas išvadas d÷l ataskaitos ar reikalavimus ją papildyti ar pataisyti;
 Ataskaitos, PAV subjektų išvadų ir visuomen÷s pasiūlymų pateikimas atsakingai
institucijai;
 Sprendimą d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims
atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Vilnius, tel. +370 682 92653, El. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.lt/);
 PAV proceso dalyvių informavimas apie priimtą sprendimą d÷l planuojamos ūkin÷s
veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu.
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1. Bendrieji duomenys
1.1.

Planuojamos ūkin÷s veiklos organizatorius (užsakovas)

Kontaktinis asmuo – direktorius Erikas Butnorius
Įmon÷s pavadinimas - UAB „AGROCONSULT LT“,
Adresas - Apylankos g. 6, Užusalių k., LT-55333 Jonavos r. sav., Lietuva
Įmon÷s kodas - 302654044
Tel. +370 646 14249,
Elektroninis paštas: info@agroconsult.lt

1.2.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų reng÷jas

Kontaktinis asmuo - Aplinkosaugos projektų skyriaus vadov÷ Indr÷ Vaičiūn÷
Įmon÷s pavadinimas - UAB „Nacionalinių projektų rengimas“
Adresas - Vilkp÷d÷s g. 22, LT-03151 Vilnius Lietuva
Tel. +370 652 93931
Elektroninis paštas: indre.diciute@npr.lt

1.3.

Planuojamos ūkin÷s veiklos pavadinimas

Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.
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2. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą
2.1.

Planuojamos ūkin÷s veiklos vieta

Ūkin÷ veikla t. y. kompleksinių skystųjų trąšų gamyba, planuojama vykdyti pramon÷s ir
sand÷liavimo objektų teritorijoje adresu Apylankos g. 6, Užusalių k., Užusalių sen, Jonavos r.
sav.
Planuojama veikla numatoma prad÷ti gana patogioje geografin÷je pad÷tyje: vieta nutolusi apie
3 km nuo geležinkelio linijos Kaunas-Jonava bei apie 6 km iki magistralinio kelio A6 jungiančio
Kauną, Zarasus ir Daugpilį. Ši geografin÷ pad÷tis pakankamai patogi žaliavų ir gatavos
produkcijos transportavimui.
2.1-1 pav. pateikiama planuojamos veiklos vieta Užusalių k. Užusalių sen., Jonavos r. sav.
Pav. 2.1-1. Planuojamos ūkin÷s veiklos vieta Užusalių k., Jonavos r.sav. (šaltinis: https://www.regia.lt )

Planuojama veikla bus vykdoma žem÷s sklype, kurio unikalus Nr. 4638-0003-0010. Sklypo
fizin÷s charakteristikos pateikiamos 2.1-1 lentel÷je. 2.1-2 paveiksle pateikiamas žem÷s sklypo
planas Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.
Lentel÷ 2.1–1. Planuojamos ūkin÷s veiklos sklypo fizin÷s charakteristikos

Eil.
Nr.
1
1.
1.1
1.2
1.3

Bendros žem÷s sklypo charakteristikos

Aprašymas

2

3

Žem÷s sklypo rodikliai:
Unikalus numeris
Kadastro numeris
Sklypo plotas

4638-0003-0010
4638/0003:10 Užusalių k.v
0,4623 ha
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1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3

Sklypo užstatyta teritorija
Naudojimo paskirtis
Naudojimo būdas
Nuosavyb÷s teis÷
Pagal specialiąsias žem÷s naudojimo sąlygas1 sklype taikomos
naudojimo sąlygos:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)
Melioruotos žem÷s ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI
skyrius, antrasis skirsnis)

0,4623 ha
Kita
Pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos
UAB „Agroconsult LT“ a.k. 302654044
692 m2
800 m2
4623 m2

Pav. 2.1-2. Planuojamos ūkin÷s veiklos sklypas Užusalių k. Jonavos r .sav. (šaltinis:
https://www.registrucentras.lt )

Žem÷s sklype, kurio unikalus Nr. 4638-0003-0010, įregistruoti trys statiniai. Įregistruotų
statinių charakteristikos pateikiamos 2.1-2 lentel÷je.
Lentel÷ 2.1–2. Registruotų statinių charakteristikos

Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.

Statinio pavadinimas ir
žymuo
2
Pastatas
–
Remonto
dirbtuv÷s, 1F1p
Pastatas
–
Produkcijos
sand÷lis, 2H1g
Pastatas – administracinis
pastatas, 3B1g

Bendras
plotas, m2
5
715,94

Tūris, m3

3
Gamybos, pramon÷s

Unikalus daikto
numeris
4
4698-6005-3015

Sand÷liavimo

4698-6005-3037

1002,52

5825

Administracin÷

4400-0724-4480

126,36

471

Paskirtis

6
4050

1

LR 2019 m. birželio 06 d. patvirtintas įstatymas Nr. XIII-2166 „Specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų įstatymas“
Galiojanti suvestin÷ redakcija (nuo 2021-12-01).

9

Statinių nuosavyb÷s teis÷ priklauso - UAB „Agroconsult LT“ a.k. 302654044. Sklype
Apylankos g. 6, Užusalių k. registruotų pastatų planas pateikiamas 2.1-3 pav.
Pav. 2.1-3 Sklype Apylankos g. 6 Užusalių k. registruotų pastatų planas

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žem÷s sklypo ir turto nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašų kopijos pateikiamos Programos priede Nr. 2. Žem÷s sklypo
planas pateikiamas Programos priede Nr. 3.
Planuojama ūkin÷ veikla – kompleksinių skystųjų trąšų gamyba numatoma UAB
„Agroconsult LT“ priklausančiuose žem÷s sklype unikalus Nr. 4638-0003-0010 jau pastatytuose
gamybos, pramon÷s ir sand÷liavimo paskirties statiniuose.
Teritorijos naudojimas pagal patvirtintus ir derinamus teritorijų planavimo
dokumentus.
PŪV įgyvendinimas žem÷s sklype, esančiame Jonavos r. sav., Užusalių k., Apylankos g. 6
(sklypo kadastro numeris – 4638/0003:10) atitiks teritorijos funkcinį zonavimą ir teritorijos
naudojimo reglamentą pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus:
 Jonavos rajono savivaldyb÷s tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295
patvirtintu Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano keitimu bei Jonavos
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rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.
13B-1781 "D÷l Jonavos rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2019 m.
vasario 22 d. įsakymo Nr. 13B-221 "D÷l Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijos
bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo" pakeitimo"
patvirtino Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių
įgyvendinimo programą [5];
Šiuo metu derinamo parengto Jonavos rajono savivaldyb÷s Užusalių kaimo teritorijos
bendrojo plano sprendinius [6].

Užusalių kaimo teritorinis vystymasis yra reglamentuojamas aukštesnio lygmens kompleksinio
ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais. Svarbiausi privalomieji Užusalių kaimo
teritorijos naudojimo reikalavimai yra nustatyti Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijos
bendrajame plane, patvirtintame Jonavos r. sav. tarybos 2017-12-21 sprendimu Nr. 1TS-295.
Remiantis Jonavos r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniais (bendrojo plano br÷žinys
pridedame Programos priede Nr. 4) Užusalių kaimo urbanizuojamos teritorijos pl÷tra yra
numatyta esamų užstatytų teritorijų aplinkoje.
Pav. 2.1-4 Užusalių kaimo teritorijos naudojimo reikalavimai nustatyti Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijos
bendrojo plano pagrindiniame br÷žinyje

Remiantis šiuo metu derinamo Jonavos rajono savivaldyb÷s Užusalių kaimo teritorijos
bendrojo plano sprendiniais, Užusalių kaime pramon÷s teritorijų pl÷tra numatoma esamų
gamybinių objektų aplinkoje, rytin÷je gyvenviet÷s pus÷je. Šiuo metu šioje teritorijoje veikia
keletas pramon÷s objektų. Pramon÷s teritorijas numatoma vystyti įvertinant vyraujančių vakarų
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v÷jų kryptį, esamą infrastruktūrą. Pramon÷s ir sand÷liavimo zonų pl÷trai numatoma apie 20 ha
teritorijos ploto. Užusalių kaime gamybiniai objektai užima apie 6 ha plotą.
Pav. 2.1-5 Ištrauka iš Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano pagrindinio br÷žinio

Remiantis derinamu Užusalių k. teritorijos bendruoju planu, planuojamos ūkin÷s veiklos
teritorija patenka į (PP.1) ribas. Žem÷s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem÷, žem÷s
naudojimo būdai – P (pramon÷s ir sand÷liavimo objektų teritorijos), I1 (Susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), S (Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo (sąvartynai) teritorijos), K (Komercin÷s paskirties objektų teritorijos), I2 Susisiekimo
ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, B (Bendrojo naudojimo teritorijos), E (Atskirųjų
želdynų teritorijos). Derinamas Užusalių k. teritorijos bendrojo plano pagrindinių sprendinių
br÷žinys pridedamas Programos priede Nr. 5.
Teritorijos naudojimo reglamentai nurodyti 2.1-3 lentel÷je.
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Lentel÷ 2.1–3. PŪV teritorijos naudojimo reglamentai

Indeksas

Teritorijų
naudojimo tipai

1

2

PP

Pramon÷s
sand÷liavimo
teritorija

Pastatų paskirtys

Detalizuotų
teritorijų
naudojimo tipų
indeksai (teritorijų
zonos)
3
4
Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos
ir Negyvenamieji transporto,
PP.1
garažų,
gamybos
ir
PP.2
pramon÷s,
sand÷liavimo,
PP.1*
specialiosios
paskirties
PP.2*
pastatai;
pagrindin÷s ūkin÷s veiklos
aptarnavimui
skirti
negyvenamieji
prekybos,
paslaugų,
maitinimo
paskirties pastatai.
Ūkin÷ veikla negali kelti
neigiamo poveikio esamoms
ir
numatytoms
gyvenamosioms teritorijoms

Galimas
teritorijos
pl÷tojimo
būdas
5
Modernizavimas,
status quo
Nauja
pl÷tra
(prioritetin÷
I
etapas)

Pagal Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013-12-11 įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 [7] patvirtintą naujos redakcijos žem÷s naudojimo
būdų turinio aprašą, V. „Kitos paskirties žem÷“, žem÷s sklypo naudojimo būdo 19 p. „Pramon÷s
ir sand÷liavimo teritorijos“ turinys nustatomas, kaip: „Žem÷s sklypai, skirti gamybos, remonto ir
pramon÷s įmonių ar dirbtuvių, sand÷lių statiniams, energetikos objektams, įskaitant branduolin÷s
energetikos objektus ir statinius (atomin÷ elektrin÷, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir
radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
įrenginys – radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar
šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 3 metus,
šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams“.
Planuojama ūkin÷ veikla – kompleksinių skystųjų trąšų gamyba žem÷s sklype Apylankos g. 6,
Užusalių k., Jonavos r. sav. pilnai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-11
įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 žem÷s naudojimo būdo turinį „..žem÷s sklypai, skirti gamybos,
remonto ir pramon÷s įmonių ar dirbtuvių, sand÷lių statiniams...“.
PŪV neprieštarauja Lietuvos Respublikos žem÷s įstatymo (aktuali redakcija 2022-03-01) 21
straipsniui [8], kad žem÷s naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį
ir naudojimo būdą.

2.2.

Planuojamos veiklos paskirtis

Trąšos tai ‒ medžiagos, kurių pagrindin÷ paskirtis aprūpinti augalus maisto medžiagomis.
Cheminiai elementai, būtini augalams augti ir vystytis, vadinami augalų maisto medžiagomis.
Augalų maisto medžiagos skirstomos į: pagrindines (azotas, fosforas ir kalis), antrin÷s kalcis
(kalcis, magnis, natris ir siera) ir mikroelementines, kurios būtinos augalams nedideliais kiekiais
(boras, cinkas, geležis, kobaltas, manganas, molibdenas ir varis). Pagrindinių maisto medžiagų ir
antrinių maisto medžiagų augalams reikia gana dideliais kiekiais, o mikroelementų – tik labai
nedaug. Be augalų maisto medžiagų dar yra naudojamos ir kitos medžiagos tokios kaip augimo
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reguliatoriai ar bioaktyvios medžiagos, kurių nedideli kiekiai turi įtakos augalo augimo ir
vystymosi procesuose [9].
Trąšos, pagal maisto medžiagų kiekį, yra skirstomos į tokias grupes: paprastos, sud÷tin÷s ir
kompleksin÷s. Paprastose yra tik vienas pagrindinis maisto elementas, o sud÷tin÷se ir
kompleksin÷se turi būti mažiausiai du augalams būtini elementai. Taip pat, pagal agregatinę
būseną, trąšos skirstomos į kietąsias ir skystąsias [10].
Skystosios trąšos – tai įvairūs tirpalai, gaunami mineralinių trąšų gavybos proceso metu arba
specialiai sumaišius vandeninius tirpalus, kurie savo sud÷tyje neturi neištirpusių medžiagų. Šiose
trąšose maisto medžiagų santykis parenkamas konkrečiai pagal augalų mitybos biologines savybes
ir fiziologinius poreikius. Didelę įtaką augalo augimui ir vystymuisi turi hormonin÷ sistema,
veikianti ląstel÷je, audinyje bei visame augale. Norint pakeisti augalo augimą ir vystymąsi tam
tikra linkme, naudojami augimo reguliatoriai, kurie pakeičia augalo hormonus bei jų kiekį
skirtingose augalo dalyse.
Skystosios trąšos gaminamos ir naudojamos pagrindiniam ir papildomam tręšimui, tręšimui
per lapus, s÷kloms apdoroti prieš s÷ją [9].
Skystųjų trąšų savyb÷s [11]:
 maisto medžiagos lengvai ir greitai įsisavinamos augalų;
 tinka pagrindiniam ir papildomam augalų tręšimui;
 skatina šaknų sistemos augimą ir vystymąsi;
 sumažina streso poveikį augalams;
 naudotinos kartu su augalų apsaugos priemon÷mis;
 galima naudoti su irigaciniu vandeniu;
 skystųjų trąšų gamyba reikalauja mažiau investicijų
 paprastesn÷ technologija, gaminant skystąsias trąšas šaltuoju būdu;
 mažesn÷ tręšimo darbų savikaina.

2.3.

Ūkin÷s veiklos pobūdis: technologijos ir paj÷gumai

Įmon÷ UAB „Agroconsult LT“ jai priklausančiuose gamybos, pramon÷s ir sand÷liavimo
paskirties statiniuose planuoja įdiegti kompleksinių skystųjų trąšų gamybos liniją. Skystosioms
trąšoms gaminti bus naudojamos įvairios druskos, fosforo rūgštis, kalio šarmas, ir kt. chemin÷s
medžiagos, kurios savo sud÷tyje neturi sunkiųjų metalų ar fluoro.
Skystosios trąšos gali būti gaminamos naudojant įvairias technologijas. Pats paprasčiausias
būdas, tai atskirų trąšų dalių sumaišymas bei jų palaikymas tam tikrą laiką. Principin÷
technologin÷ schema būtų: žaliavos atvežimas, žaliavos dozavimas ir tiekimas į technologinius
įrenginius (reaktorių), maišymas, pagamintos produkcijos išpilstymas į reikiamą tarą, produkcijos
sand÷liavimas, produkto pardavimas klientams.
Gaminant trąšas bus naudojamas nudruskintas vandentiekio vanduo, tuo tikslu bus įdiegtas
nudruskinto vandens ruošimo įrenginys. Nudruskintas vanduo bus tiekiamas į nudruskinto
vandens talpyklą, kurios talpa 4 m3 bei vandens temperatūra gali būti iki +40 °C. Toliau vanduo,
jei jį reikia pašildyti, bus tiekiamas į boilerį, kuris šildomas karštu vandeniu, ruošiamu vietin÷je
katilin÷je. Paruoštas reikiamas kiekis vandens bus tiekiama į reaktorius, kurių talpa yra 5 m3.
Viršuje reaktoriai tur÷s liukus, jei reiktų dozuoti medžiagas per liuką. Į reaktorius, kuriuose jau
bus atitinkamas kiekis vandens, bus tiekiamos kitos reikalingos žaliavos. Iš autocisternos arba
skystųjų žaliavų talpyklos į reaktorius bus tiekiamos skystosios žaliavos (fosforo rūgštis, amonio
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tiosulfato tirpalas ir kt.). Reaktorių viduje bus sumontuotos mentelin÷s maišykl÷s, kurios maišys
tirpalą tol, kol bus pagamintas produktas. Maišykl÷s mentel÷s bus išd÷liotos per visą reaktoriaus
aukštį, kas padeda tirpalams greičiau ir geriau išsimaišyti. Iš sand÷lio ar priedų talpyklų į
reaktorius bus tiekiami įvairūs priedai (mikroelementų žaliavos, bioaktyviosios medžiagos ir kt.).
Gaminant skystąsias trąšas bus naudojamos ir biriosios žaliavos, kurios į reaktorius bus
tiekiamos iš biriųjų žaliavų bunkerio sraigtiniu transporteriu. Sudozavus visas reikiamas žaliavas
į reaktorius, vyks maišymas, kuris gali užtrukti nuo 1 valandos iki 5 valandų. Ištirpus ir
susimaišius visoms žaliavoms, pagamintas produktas bus tiekiamas į tarpines skystųjų trąšų
talpyklas arba į konteinerius, kurie bus išvežami sand÷liavimui į sand÷lį. Iš skystųjų trąšų talpyklų,
trąšos bus tiekiamos į fasavimo liniją. Principin÷ technologin÷ schema pateikiama 2.3-1 paveiksle
ir Programos priede Nr. 6.
Pav. 2.3-1. Principin÷ technologin÷ schema

Siekiant pagaminti planuojamą produkciją įmon÷s gamybin÷se patalpose planuojama
sumontuoti sekančią technologinę įrangą:
 7 vnt. talpyklų (T1-T7). Talpa T1 (tūris 25 m3) bus skirtas rūgties tirpalui laikyti,
talpos T2 ir T3 (tūris po 25 m3) kitoms skystoms žaliavoms laikyti, tarpin÷s talpos T4
ir T5 (tūris po 4 m3) skirtos pagamintiems produktams ataušti, neutralizavimo talpa T6
(tūris 1 m3) skirta skruberio neutralizavimo skysčiui laikyti ir vandens talpa T7 (tūris
6 m3) skirta nudruskintam vandeniui laikyti;
 3 vnt. reaktoriai (R1-R3). Vertikalūs reaktoriai R1 ir R2 ir horizontalus reaktorius R3,
kurių talpa po 5 m3 bus skirti produkto gamybai (žaliavoms maišyti, kaitinti/aušinti);
 Nudruskinto vandens ruošimo modulį D1;
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Boilerį B1, skirtas vandeniui pašildyti;
Sraigtinį mobilų transporterį TR1 su žaliavų bunkeriu, skirtas birių žaliavų
transportavimui į reaktorius. Bunkerio talpa 2 m3, į kurį pilamos birios žaliavos iš
maišų.
Skruberį, skirtas amoniako garų ir birių medžiagų dulkių neutralizavimui laistant
praskiestu fosforo rūgšties tirpalu;
Šilumokaičius Š;
Technologinis vamzdynas su armatūra (vožtuvai, sklend÷s, siurbliai, lygio jutikliai,
sl÷gio jutikliai, temperatūros jutikliai).
Aptarnavimo aikštel÷s, skirtos reaktorių R1-R3 aptarnavimui.

Pagal šią technologiją bei naudojant sumontuotą įrangą įmon÷ UAB „Agroconsult LT“
planuoja gaminti 7 skystųjų trąšų produktus. 2.3-1 lentel÷je pateikiami planuojamų pagaminti
produktų pavadinimai bei jų kiekis.
Lentel÷ 2.3–1. Gaminamos produkcijos paj÷gumai

Eil.
Nr.
1
1.

Produkcijos
pavadiniams
2
Alfa S

2.

VIVAGEL KS 3765

3.

VIVAGEL PK 4212 +MIC

Paskirtis
3
Produktas skirtas patenkinti augalo
sieros, mangano, cinko, vario poreikį, o
amino rūgštys pad÷s augalui greičiau
įsisavinti
trąšoje
esančius
mikroelementus. Privalumai: sutvirt÷ja
stiebai, sparčiau vystosi augalai,
padid÷ja augalų atsparumas grybin÷ms
ir bakterin÷ms ligoms, pager÷ja
medžiagų sintez÷ lapuose ir did÷ja
baltymų kiekis juose.
Mas÷s
augimui
ir
produkcijos
kokybiniams rodikliams pagerinti.
Sud÷tyje esantis kalis ir siera
kompensuoja mikroelementų poreikį
augimo ir vystymosi laikotarpiais, tod÷l
padid÷ja pas÷lių mas÷ kokybiniai
rodIkliai ir galiausiai derlius. Šios
skystos trąšos pagerina trąšų tirpalo
pasiskirstymą ant augalo lapų, sumažina
vandens nusiplovimo ir išgaravimo
riziką, sul÷tina džiovimo procesą,
tolygiau maitina augalą, kompensuoja
kalio poreikį augimo ir vystymosi
laikotarpiais.
Fosforo energija šaknų sistemai.
Koncentruota fosforu prisotinta skysta
trąša,
skatinanti
naujų
šaknų
susidarymą,
pagerinanti
trąšų
pasisavinamumą
iš
dirvožemio,
sumažinanti fosforo trūkumą kritiniu
augimo laikotarpiu.

Pagaminamos produkcijos kiekis
l/d
l/metus
4
5
2 100
268 252

1 500

194 483

3 500

507 762
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4.

HUMIEXTRACT
500

5.

pH Focus

6.

EFECT NS 20-75

7.

SILICON 800+

Tai aukštos kokyb÷s dirvožemio
gerintojas
ir
augalų
augimo
stimuliatorius.
Organin÷s
kilm÷s
produktas, turintis mikroelementų:
azoto, kalio, fosforo, huminių ir
fulvinių rūgščių. Tai ilgalaikio poveikio
humusinis preparatas. Humiextract
naudojimas
gerina
dirvožemio
struktūrą bei vandens sorbciją, aktyvina
mikroorganizmų veiklą.
Vandens kietumo kondicionierius ir pH
reguliatorius.
Priemon÷
efektyviai
sureguliuoja
vandens pH - minkština kietą vandenį,
neleidžia
susidaryti
nuos÷doms,
chelatizuoja kalcio, magnio ir geležies
jonus, tod÷l veikliosios medžiagos
išlieka stabilios.
Padeda išvengti bei koreguoti sieros
trūkumą visoms javų rūšims tręšiant per
lapus. Užtikrina didelį derlių bei
pagerina jo kokybę. Tai trąšos, skirtos
tręšti per lapus, kur puikiai dera azotas
ir siera, papildydami vienas kitą. Didel÷
azoto ir sieros koncentracija puikiai
tinka javams.
Skysta silicio ir kalio trąša skirta
purškimui per lapus. Tai silicio trąša,
kuri padidina augalo atsparumą
stresin÷ms situacijoms ypač karščiui,
ligoms, optimizuoja fosforo ir azoto
absorbciją. Silicis stiprina augalo stiebą,
tod÷l maž÷ja išgulimo rizika. Skatina
šaknų mas÷s augimą ir fotosintez÷s
veiklą.

3 600

539 377

500

3 593

700

89 817

1 000

110 474

Viso:

1 713 758 l
(apie 1 714 m3/metus)

PAV ataskaitoje bus detaliau nagrin÷jama:
 numatomų gaminti kompleksinių skystųjų trąšų, pagal produkciją sudedamosios dalys
(žaliavos);
 jų gaminimo technologija, lygiagrečiai pateikiant informaciją apie galimą poveikį
aplinkai bei poveikio prevencijos ir/arba mažinimo priemones.
 numatomos naudoti technologin÷s ir produkcijos pakavimo įrangos specifikacijos,
techniniai duomenys, pateikiami įrangos pasai;
 patalpų išd÷stymo planas gamybiniame, administraciniame ir sand÷liavimo pastate;
 technologin÷s ir pakavimo įrangos išd÷stymo planas gamybinio pastato patalpoje.

2.4.

Planuojamos ūkin÷s veiklos metu numatomos naudoti žaliavos,
chemin÷s medžiagos

Skystosioms trąšoms gaminti bus naudojamos įvairios chemin÷s medžiagos, kaip žaliava,
kurios savo sud÷tyje neturi sunkiųjų metalų ar fluoro.
Numatomų naudoti cheminių medžiagų ir žaliavų preliminarūs kiekiai pateikti 2.4-1 lentel÷je.
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Lentel÷ 2.4–1. Informacija apie numatomas naudoti chemines medžiagas ir žaliavas, jų preliminarus kiekis

Eil. Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cheminių medžiagų ir žaliavų
pavadiniams
2
Vario sulfato pentahidratas
Mangano sulfato monohidratas
Cinko sulfato pentahidratas
Kalio hidroksidas (50 proc.)
Siera
Fosforo rūgštis (75 proc.)
Fosforo rūgštis (72 proc.)
Cinko oksidas
Mangano karbonatas
Natrio benzoatas
Kalio sorbatas
Magnio nitratas
Kalcio nitratas skystas (12,1 proc.)
Kalcinuota soda
Amonio tiosulfatas
Karbamidas
HEDP (etidrono rūgštis)
Kalio skystas stiklas
Prolinas
Melasa

Preliminarus sunaudojimo kiekis
kg/d
kg/metus
4
5
500
65 373
220
28 703
600
75 459
2 311
319 856
400
50 682
2 702
392 854
150
22 115
106
15 893
200
28 841
14
2 110
10
1 405
400
55 020
170
25 351
0,5
50
772
100 316
100
12 494
30
2 781
1 375
165 026
5
762
3 050
453 616
Viso:
1 818 707 kg
(apie 1 820 t/metus)

Lentel÷ 2.4–2. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus

Eil.
Nr.

Žaliavos,
chemin÷s
medžiagos ar
preparato
pavadinimas

Kiekis
t/ metus

CAS,
ES
numeris
4
7758-99-8
231-847-6

1

2

3

1.

Vario
sulfato
pentahidratas
CuSO4 a 5H2O
Sud÷tis:

65,4

5
Kancerogeniškumas,
Toksinis
poveikis
reprodukcijai,
Ūmus toksiškumas,

6
1A
1B

Smarkus
akių
pažeidimas/dirginimas
Odos
jautrinimas
Specifinis
toksiškumas
konkrečiam
organui
(kartotinis poveikis)

1

Pavojinga
aplinkai
Pavojinga
aplinkai

vandens

1

vandens

1

28,7

10034-96-5 Pavojinga vandens aplinkai
232-089-9

2

75,5

7446-19-7
231-793-3

Ūmus toksiškumas,

4

Smarkus
akių
pažeidimas/dirginimas

1

Vario
sulfato
pentahidratas - 85 %
Nikelio sulfatas –
0,3-0,5 %
Silico oksidas –
1,5-2,5 %

2.

Mangano sulfato
monohidratas
MgSO4 a H2O
Sud÷tis:

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir
ženklinimas*
Kategorija Pavojingumo frazės
Pavojingumo klasė

4

1
2

Mangano
sulfato
monohidratas
–
98,5 %

3.

Cinko
sulfato
pentahidratas
ZnSO4 a 7H2O
Sud÷tis:

7
H350 Gali sukelti v÷žį.
H360D Gali pakenkti
negimusiam kūdikiui.
H302
Kenksminga
prarijus.
H318
Smarkiai
pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti
alerginę odos reakciją.
H373 Gali pakenkti
organams,
jeigu
medžiaga veikia ilgai
arba kartotinai.
H410 Labai toksiška
vandens organizmams,
sukelia
ilgalaikius
pakitimus
H373 Gali pakenkti
organams,
jeigu
medžiaga veikia ilgai
arba kartotinai.
H411
Toksiška
vandens organizmams,
sukelia
ilgalaikius
pakitimus
H302
Kenksminga
prarijus.
H318
Smarkiai
pažeidžia akis.

1

18

Cinko
sulfato
pentahidratas – 98
%

4.

Kalio hidroksidas
(50 proc.)
KOH
Sud÷tis:

319,9

1310-58-3
215-181-3

Ūmus toksiškumas

Kalio hidroksidas –
50 %

5.

Siera
Granuliuota
Sud÷tis:

Pavojinga
vandens
aplinkai
Pavojinga
vandens
aplinkai
Metalo ÷sdinimas

1

1
4

Odos ÷sdinimas

1A

H410 Labai toksiška
vandens organizmams,
sukelia
ilgalaikius
pakitimus
H290 Gali ÷sdinti
metalus
H302
Kenksminga
prarijus.
H314
Smarkiai
nudegina
odą
ir
pažeidžia akis

50,7

7707-34-9
231-722-6

Odos dirginimas

2

H315 Dirgina odą

392,86

7664-38-2

Metalo ÷sdinimas

1

Ūmus toksiškumas

4

H290
Gali ÷sdinti
metalus
H302
Kenksminga
prarijus.
H314
Smarkiai
nudegina
odą
ir
pažeidžia akis
H318
Smarkiai
pažeidžia akis.
H290
Gali ÷sdinti
metalus
H302
Kenksminga
prarijus.
H314
Smarkiai
nudegina
odą
ir
pažeidžia akis

Siera – 99 %

6.

Fosforo rūgštis
H3PO4 (75 proc.)

231-633-2

Odos ÷sdinimas

7.

Fosforo
rūgštis
H3PO4 (72 proc.)

22,11

7664-38-2

1B

Smarkus
akių
pažeidimas/dirginimas
Metalo ÷sdinimas

1

Ūmus toksiškumas

4

Odos ÷sdinimas

8.

Cinko
ZnO
Sud÷tis:

oksidas

15,9

1314-13-2
215-222-5

Cinko oksidas – 9899,7%
Švinas, kaip PbO –
0,01-0,1 %
Kadmis, kaip CdO
– 0-0,006 %

Pavojinga
aplinkai
Pavojinga
aplinkai

1B
vandens

1

vandens

1

28,8

598-62-9
209-942-9

2,11

532-32-1
208-534-8

1,40

24634-61-5 Netaikoma
246-376-1

Magnio nitratas
Mg(NO3)2
13. Kalcio
nitratas
skystas Ca(NO3)212,1 proc.

55,02

14.

0,05

13446-18-9
233-826-7
15245-12-2 Ūmus toksiškumas
239-289-5
Smarkus
akių
pažeidimas/dirginimas
497-19-8 Akių dirginimas
207-838-8

9.

10.

Mangano
karbonatas
MnCO3
Natrio benzoatas
Sud÷tis:

1

231-633-2

H410 Labai toksiška
vandens organizmams,
sukelia
ilgalaikius
pakitimus

šis produktas n÷ra klasifikuojamas kaip pavojingas

Akių dirginimas

2

H319 Sukelia smarkų
akių dirginimą

Natrio benzoatas >99 %
Vanduo - <1 %

11.

Kalio sorbatas

12.

Kalcinuota
Na2CO3
Sud÷tis:

soda

25,35

Netaikoma

H315 dirgina odą
H319 Sukelia smarkų
akių dirginimą
šis produktas n÷ra klasifikuojamas kaip pavojingas
4
1
2

H302
Kenksminga
prarijus.
H318
Smarkiai
pažeidžia akis.
H319 Sukelia smarkų
akių dirginimą

Kalcinuota soda –
99,5 %

15.

Amonio
tiosulfatas
(NH4)2S2O3
16. Karbamidas

100,32

7783-18-8
231-982-0

šis produktas n÷ra klasifikuojamas kaip pavojingas

12,5

57-13-6
200-315-5

šis produktas n÷ra klasifikuojamas kaip pavojingas

19

17.

HEDP
rūgštis)

(etidrono

sud÷tis:
Fosfonin÷ rūgštis
58-62%
Fosfonin÷ rūgštis
Max. 1,5 %
Acto rūgštis
Max. 1,0 %

18.

Kalio
stiklas
Sud÷tis:

Metalo ÷sdinimas

2,8

skystas

165,02

1

Smarkus
akių
2809-21-4 pažeidimas/dirginimas
220-552-8
10294-56-1
233-663-1
64-19-7
200-580-7

1

1312-76-1
215-199-1

2
1

Odos dirginimas
Smarkus
akių
pažeidimas/dirginimas

H290 Gali ÷sdinti
metalus
H318
Smarkiai
pažeidžia akis.

H315 dirgina odą
H318
Smarkiai
pažeidžia akis.

Kalio silikatas -2060 %
2207
šis produktas n÷ra klasifikuojamas kaip pavojingas
19. Prolinas
0,762
20. Melasa
453,62
*Lietuvos Respublikos 2000 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-164 Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas
(Nauja redakcija nuo 2020-02-08, paskelbta TAR 2020-02-07, Nr. XIII-28021) ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
[12]
Lentel÷ 2.4–4. Žaliavų ir papildomų cheminių medžiagų ar preparatų saugojimas (Lentel÷ bus užpildyta PAV
ataskaitoje)

Eil.
Nr.

Žaliavos, chemin÷s medžiagos
ar preparato pavadinimas

Transportavimo
būdas

Kiekis, saugomas
vietoje, t

Saugojimo
būdas

1

2

3

4

5

PAV ataskaitoje bus nagrin÷jama bei pateikta:
 galima naudojamų cheminių medžiagų, žaliavų neigiamo poveikio aplinkai rizika. bus
nurodoma kokios konkrečios chemin÷s medžiagos atitinkamame technologiniame
procese bus naudojamos;
 bus nurodytos chemin÷s medžiagos, jų laikymo sąlygos (vieta, talpa, didžiausias vienu
metu laikomas kiekis), pavojingumas ir kt. informacija, kaip reikalaujama Tvarkos
aprašo 1 priedo 16 ir 17 p.
 bus pateikti naudojamų cheminių medžiagų ir žaliavų saugos duomenų lapai, įvertintos
juose nurodytas rizikos valdymo priemones.

2.5.

Planuojamos ūkin÷s veiklos metu numatomi naudoti gamtiniai, žem÷s
ir energetiniai ištekliai

PŪV teritorijos elektros sistema yra prijungta prie esamos elektros skirstomųjų tinklų
sistemos. Iki planuojamos ūkin÷s veiklos sklypo yra atvestos elektros linijos. Elektros energija
reikalinga technologijai, aikštelių apšvietimui, steb÷jimo kameroms, administracin÷se patalpose,
sand÷liavimo patalpoje ir kt. pagalbin÷ms sistemoms. PŪV esamuose pastatuose jau yra išvedžioti
elektros laidai. Planuojamas preliminarus elektros energijos išteklių poreikis: elektros energija
technologijai ir bendram apšvietimui pateikiami 2.5-1 lentel÷je ir bus patikslinti PAV ataskaitoje.
Vienintelis naudojamas gamtos išteklius tai geriamasis vanduo. Geriamas vanduo bus
naudojamas PŪV technologijai bei buitin÷ms reikm÷ms. Reikiamas vandens kiekis technologijai,
buities ir gaisro gesinimo reikm÷ms tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Vandens
tiekimo sistemą prižiūri, eksploatuoja bei vykdo vandens apskaitą UAB „Jonavos vandenys“.
Tiekiamos geriamojo vandens kokyb÷ turi atitikti HN 24:2017 reikalavimus [13] Preliminarus
vandens poreikis pateikiamas 2.5-1 lentel÷je.
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Esamų pastatų patalpų šildymui bei vandens šildymui boileryje bus naudojama kieto kuro
katilin÷. Naudojamas kietas kuras – malkos. Planuojamo kieto kuro sąnaudos pateikiamos 2.5-1
lentel÷je.
Lentel÷ 2.5–1. Informacija apie numatomus gamtinius ir energetinius išteklius planuojamai ūkinei veiklai .

Eil.
Nr.
1

1.

Energetiniai ir
technologiniai ištekliai
2

Planuojamas sunaudojimas,
matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.)
3

Elektros energija

2.

Malkos

3.

Vanduo
buitin÷ms,
technologin÷ms
reikm÷ms

4.

Dyzelinas

Šaltinis
4

Elektros skirstomieji
tinklai
Vietiniai tiek÷jai

~ 20 000 – 30 000 kWh/metus
(bus patikslinta PAV ataskaitoje)
~ 100 m3/metus (bus patikslinta
PAV ataskaitoje)
~ 700 m3/metus (bus patikslinta
PAV ataskaitoje)

UAB „Jonavos vandenys“

~ 2-3 m3/metus (bus patikslinta
PAV ataskaitoje)

Įvairūs tiek÷jai

Dyzelinis kuras bus naudojamas mikroautobusui.

2.6.

Nuotekų susidarymas, jų tvarkymas

PŪV metu susidarysiančios nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 2006 m. geguž÷s 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „D÷l Nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“ reikalavimais [14].
Buitin÷s nuotekos
Planuojamos veiklos metu susidarys buitin÷s nuotekos – įmon÷s darbuotojai tur÷s teisę
neatlygintinai naudotis PŪV pastato valdytojo buitin÷mis patalpomis (tualetais, dušais), į kurias
geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Jonavos vandenys“ centralizuotų vandentiekio tinklų ir
buitin÷s nuotekos bus išleidžiamos į centralizuotus nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja ir
prižiūri UAB „Jonavos vandenys“.
Įmon÷je dirbs apie 15-20 darbuotojų. Įmon÷s darbas bus organizuojamas 5 dienas per savaitę,
darbo laikas 8-17 val. Preliminarus įmon÷je susidarančių buitinių nuotekos (iš tualetų, dušų)
kiekis pateikiamas 2.7-1 lentel÷je.
2.7-1 lentel÷. Numatomas buitinių nuotekų kiekis.

Priimtuvo
pavadinimas, į kurį Nuotekų tipas
išleidžiamos nuotekos
1
2

vidutinis

maksimalus

3
m /d
m3/metus
m3/h

4
1,9
200
-

5
2,6
260
0,6

3

UAB „Jonavos
vandenys“

Buitin÷s
nuotekos

Nuotekų kiekis

Matavimo
vienetai

PAV ataskaitoje bus patikslintas susidarysiančių buitinių nuotekų kiekis.
Gamybin÷s nuotekos
Reikiamas vandens kiekis technologijai bus tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų.
Vandens tiekimo sistemą prižiūri, eksploatuoja bei vykdo vandens apskaitą UAB „Jonavos
vandenys“. Planuojamos ūkin÷s veiklos metu susidarančių gamybinių nuotekų kiekis bus labai
minimalus, kurios pakartotinai grąžinamos į technologinį procesą.
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Paviršin÷s nuotekos
Planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje paviršin÷s nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 su pakeitimais [15].
Paviršin÷s nuotekos (lietaus vandenys) nuo švarių gamybinių pastatų teritorijų (pastatų stogų,
p÷sčiųjų, privažiavimo, zonų ir kt.) surinktos išleidžiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus.
Planuojamas išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis apie 1900 m3/metus (apie 8 m3/d). Paviršinių
nuotekų sistemą prižiūri, eksploatuoja bei vykdo apskaitą UAB „Jonavos vandenys“.
Metinis paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal formulę:
W = 10 x H x ps x F x K, m3/m.
čia:
H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (H = 664 mm);
ps – paviršinio nuot÷kio koeficientas (ps = 0,85 – stogų dangoms, ps=0,83 – kietoms,
vandeniui nelaidžioms, dangoms);
F – baseino plotas;
K – paviršinio nuot÷kio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą iš teritorijos (jei sniegas
neišvežamas, K = 1).
Apskaičiuojamas nuo administracinių, gamybinių, sand÷liavimo pastatų stogo, kurio plotas ~
0,184 ha (apie 1845 m2) susidarančių paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis nuo stogų:
Wmetinis = 10 x 664 x 0,85 x 0,184 x 1 = 1038 m3/m (iki 4,4 m3/d).
Apskaičiuojamas nuo kietos dangos transporto aikštel÷s ir privažiavimo kelių dangų, kurių
bendras plotas ~ 0,160 ha (apie 1600 m2) susidarančių paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis:
Wmetinis = 10 x 664 x 0,83 x 0,16 x 1 = 882 m3/m (iki 3,7 m3/d).
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas bus skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003
“Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerin÷s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9
priedą.
Išleidžiamų paviršinių nuotekų į nuotekų surinkimo tinklus, užterštumas atitiks Paviršinių
nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus reikalavimus:
 skendinčiųjų medžiagų vidutin÷ metin÷ koncentracija – 150 mg/l, didžiausia
momentin÷ koncentracija – 300 mg/l;
 BDS5 vidutin÷ metin÷ koncentracija – 50 mg O2/l, didžiausia momentin÷
koncentracija – 100 mg O2/l. Šis parametras nustatomas ir kontroliuojamas tik
nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų;
 naftos produktų vidutin÷ metin÷ koncentracija – 10 mg/l, didžiausia momentin÷
koncentracija – 30 mg/l.
PAV ataskaitoje bus tikslinamas planuojamas pastatų stogo ir nelaidžia danga padengtos
teritorijos plotas, nuotekų kiekis. Veiklos vykdytojas atlikin÷s nuotekų užterštumo kontrolę.
Šie klausimai bus tikslinami PAV ataskaitoje.
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2.7.

Veiklos vykdymo etapai ir eksploatacijos laikas

Planuojamos ūkin÷s veiklos vykdymo etapai, jų terminai ir eiliškumas pateikti 2.7-1 lentel÷je.
Lygiagrečiai PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūroms bus rengiamas techninis
projektas. Sekantys etapai (TL paraiškos rengimas ir derinimas (jeigu bus taikoma)) galimi tik
gavus teigiamą sprendimą d÷l PŪV leistinumo numatomoje vietoje. Numatomas eksploatacijos
laikas, atliekant remonto, priežiūros darbus – 20 metų.
Lentel÷ 2.7–1. PŪV vykdymo etapai, jų terminai ir eiliškumas

Etapai
1

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Darbų pavadinimas
2
Poveikio aplinkai vertinimo procesas
Projektavimo darbai
Paraiškos rengimas taršos leidimui (TL) gauti (bus
patikslinta PAV ataskaitoje, d÷l TL gavimo, bus
įvertinta ar ūkio subjekto vykdoma veikla atitiks
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus
kriterijus).
Technologin÷s įrangos montavimas, paleidimas,
derinimas
Planuojamos ūkin÷s veiklos pradžia
Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų
teršalų inventorizavimas (bus patikslinta PAV
ataskaitoje).

Įvykdymo terminas
3
2022 III ketvirtis – 2023 II ketvirtis
2022 IV ketvirtis – 2023 II ketvirtis
2023 III- IV ketvirčiai

2023 II ketvirtis – 2023 IV ketvirtis
2024 I ketvirtis
2024 m.
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3. Alternatyvų analiz÷ ir jos vertinimas
PAV ataskaitoje bus svarstomos ir analizuojamos šios alternatyvos:
 Vietos alternatyvos žem÷s sklype Apylankos g., 6, Užusalių k., Jonavos r. sav. (kaip
nurodyta 2.1-2 ir 2.1-3 paveiksluose);
 Veiklos alternatyvos:
nulin÷“ alternatyva – esama situacija, kai veiklos analizuojamoje vietoje n÷ra;
siūloma alternatyva – kompleksinių skystųjų trąšų gamyba numatytoje teritorijoje,
Apylankos g., 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.
PAV ataskaitoje technologin÷s alternatyvos nebus svarstomos nes:
 Pasirinkta moderni technologija;
 Pasirinkimo metu buvo vertinami ne tik ekonominiai, bet ir aplinkosauginiai,
socialiniai ir kiti technologinio proceso aspektai;
 Technologijai naudojamos mažiausiai pavojingos chemin÷s medžiagos ir preparatai;
 Technologijoje bus naudojami technologinei linijai pritaikyti įrenginiai, atitinkantys
keliamus įrangai saugos reikalavimus;
 Pasirinkti didelę patirtį turintys, naudojantys pažangiausią technologijas, įrangos
gamintojai.
Jei PAV procedūrų atlikimo proceso metu visuomen÷ ir/ar subjektai pasiūlys kitų alternatyvų
(technikos ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių ar kt.), bus į jas
atsižvelgta.
Pagal pasirinktus kriterijus bus lyginamos pasiūlytos alternatyvos (atliekama jų lyginamoji
analiz÷).
Vietos alternatyvų galimi lyginamieji kriterijai: teritorijų planavimas, vieta, poveikis aplinkos
komponentams (aplinkos orui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, dirvožemiui, kt.), poveikis
visuomen÷s sveikatai.
Veiklos alternatyvų palyginimui bus taikomas „Svertin÷s matricos metodas“ (daugiatikslių
spendimų pri÷mimo metodas), kuris leidžia palyginti ir susisteminti įvairių alternatyvų poveikio
fizinei, socialinei ir ekonominei aplinkai skaitines vertes bei nustatyti, kuri alternatyva šiuo
požiūriu yra priimtiniausia. atskiriems poveikiams suteikiami skirtingi „svorio koeficientai“,
kurie pad÷s geriau atspind÷ti poveikių svarbą.
Veiklos alternatyvų galimi lyginamieji kriterijai, apimantys fizinius, socialinius, ekonominius
aplinkos komponentus: oro kokyb÷, poveikis klimato kaitai (tiesioginis ir netiesioginis), poveikis
visuomen÷s sveikatai, nedarbingumas, paviršinių nuotekų kiekis ir kokyb÷, gamybinių nuotekų
kiekis ir kokyb÷, poveikis dirvožemiui ir gruntiniams vandenims, atliekų tvarkymas, kvapai,
triukšmas, poveikis kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, poveikis kultūros paveldui, poveikis
regiono vystymui, tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimas, ekonominis naudingumas.
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4. Poveikio
aplinkai
vertinime
nagrin÷jami
aplinkos
komponentai, poveikis jiems, numatomi prognozavimo ir
vertinimo metodai
Šiame skyriuje bus pateikiama planuojamos ūkin÷s veiklos galimo poveikio aplinkai aprašymas
ir analiz÷.
Poveikio aplinkai vertinime bus nagrin÷jami aplinkos komponentai:
 Gamtin÷s aplinkos komponentai (dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo,
kraštovaizdis, biologin÷ įvairov÷, saugomos teritorijos).
 Žmogus ir socialin÷ aplinka (visuomen÷s sveikata, biologin÷ tarša, kvapai, triukšmas,
oro kokyb÷, nekilnojamosios kultūros vertyb÷s, socialin÷-ekonomin÷ aplinka).

4.1.

Vanduo

PŪV teritorija patenka į Pietryčių Lietuvos kvarteto (Nemuno) vandens baseiną kodas
LT005001100, išteklių kiekio būkl÷ – gera, išteklių kokyb÷s būkl÷ – gera. Vandenviečių išteklių
kokyb÷s zona – kondicinio vandens zona.

4.1.1. Vandens vandenvietes, jų apsaugos zonų juostos
Vandenviet÷s
Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. D1-912 „D÷l požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ reikalavimais [16], griežto režimo apsaugos juosta (I-oji) skirta saugoti vandenvietę
ir joje esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius nuo nuolatin÷s, atsitiktin÷s arba tyčin÷s
taršos. Apribojimų juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo mikrobin÷s (2-oji juosta) ir
chemin÷s taršos (3-oji juosta ir 3-oji B juosta).
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis
žem÷lapiu (žr. 4.1.1-1 pav.), planuojamos ūkin÷s veiklos teritorija, kurioje planuojama vykdyti
skystųjų trąšų gamybą Užusaliuose, nepatenka į Užusalių vandenviet÷s teritoriją bei vandenviet÷s
1 - ąją griežto režimo juostą bei 50 m apribojimo juostą.
Artimiausia požeminio geriamojo g÷lo vandens vandenviet÷ (registro Nr. 4082) –Užusalių
(Jonavos r.) požeminio vandens vandenviet÷. Vandenviet÷ registruota Užusaliai, Jonavos r.
(atskiras adresas nesuteiktas), įregistruota Lietuvos geologijos tarnybos žem÷s gelmių registre
2006-01-31. Užusalių požeminio vandens vandenviet÷, žem÷s gelmių registro Nr. 4082,
geologinis indeksas P2. Vandenviet÷ neturi įteisintos VAZ, bet yra parengtas VAZ projektas.
Atstumas nuo PŪV teritorijos iki vandenviet÷s 1-osios režimo juostos apie 230 m, iki
vandenviet÷s 50 m juostos apie 190 m pietvakarių kryptimi.
Požeminio geriamojo g÷lo vandens vandenviet÷, jos VAZ juostos ir atstumai nuo PŪV vietos
iki jų pateiktos 4.1.1-1 paveiksle.
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Pav. 4.1.1-1. Užusalių vandenviet÷ ir jos sanitarin÷s apsaugos zonos juostos (šaltinis:
https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml )

Požeminio vandens gręžiniai
Į planuojamos ūkin÷s veiklos teritoriją, kurioje planuojama vykdyti, nepatenka Lietuvos
hidrogeologijos tarnyboje registruoti žem÷s gelmių gręžiniai. 4.1.1-2 pav. pateikti artimiausių
registruotų požeminio vandens gręžinių vietos.
Artimiausi požeminio vandens gręžiniai:
 veikiantis požeminio gavybos vandens gręžinys 103 m gylio, kurio registro Nr. 35307
nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos nutolęs apie18 m atstumu pietryčių kryptimi;
 veikiantis požeminio gavybos vandens gręžinys 150 gylio, kurio registro Nr. 5348 nuo
planuojamos ūkin÷s veiklos vietos nutolęs apie 250 m atstumu pietvakarių kryptimi;
 veikiantis g÷lo vandens gavybos gręžinys 159 gylio, kurio registro Nr. 50985 nuo
planuojamos ūkin÷s veiklos vietos nutolęs apie 255 m atstumu pietvakarių kryptimi;
 likviduotas požeminio gavybos vandens gręžinys 155 gylio, kurio registro Nr. 5220
nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos nutolęs apie 260 m atstumu pietvakarių
kryptimi.
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Pav. 4.1.1-2. Gręžinių žem÷lapis (šaltinis: Lietuvos geologijos tarnybos el.paslaugos (lgt.lt))

PAV ataskaitoje bus išnagrin÷ta ir pateikta informacija apie:
 PŪV žem÷s sklypo teritorijos ir gretimų teritorijų hidrogeologines sąlygas (gruntinio
vandens slūgsojimo gylį, sąlygas, dinamiką, cheminę sud÷tį, spūdinių vandeningųjų
sluoksnių charakteristiką, eksploatuojamus vandeningus sluoksnius, atstumus iki
vandenviečių (esamos vandenviet÷s), sluoksnio vandeningumą; pagrindinius
duomenys apie požeminius vandens telkinius;
 Informacija apie PŪV vietov÷je įrengtas melioracijos sistemas.

4.1.2. Paviršinio vandens telkiniai, vandens telkinių apsaugos zonos
ir pakrant÷s apsaugos juostos
Pro Užusalių kaimą teka vingiuota Šešuva ir jos intakas Pravarta. Užtvenkus šias upes, susidar÷
Užusalių tvenkinys, kurio pietin÷je pus÷je įsikūrusi kaimo gyvenviet÷. Šešuva – vidurio Lietuvos
up÷, Neries kairysis intakas. Ilgis – 34 km, vidutinis metinis debitas nesiekia 1 kubinio metro per
sekundę. Prasideda Beištrakių miške, Šukiškių apylink÷se, 7 km į šiaur÷s vakarus nuo Kaišiadorių.
Teka į šiaur÷s vakarus, žemupyje – į vakarus, pro Kaišiadorių ir Jonavos rajonus. Įteka į Nerį 20
km nuo jos žiočių.
Pietin÷ tvenkinio įlanka (Pravartos upelis) dalina kaimą į vakarų ir rytų dalis. Planuojamos
ūkin÷s veiklos vietoje n÷ra paviršinio vandens telkinio.
Artimiausi paviršinio vandens telkiniai (žr. 4.1.2-1 pav.):
 mažas vandens telkinys ties Taikos g., nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos nutolęs
apie 240 m šiaur÷s vakarų kryptimi;
 Užusalių tvenkinys (kadastrinis kodas 12050410) nuo planuojamos ūkin÷s veiklos
vietos nutolęs apie 500 m šiaur÷s vakarų kryptimi;
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Šešuvos up÷s intakas Š-1 (kadastrinis kodas 12011147) nuo planuojamos ūkin÷s
veiklos vietos nutolęs apie 1070 m pietryčių kryptimi;
Šešuvos up÷ (kadastrinis kodas 12011140) nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos
nutolusi apie 1200 m šiaur÷s rytų kryptimi;
Pravartos up÷ (kadastrinis kodas 1201149) nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos
nutolusi apie 1300 m pietvakarių kryptimi;
Garšos up÷ (kodas (kadastrinis 12011145) nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos
nutolusi apie 1500 m šiaur÷s rytų kryptimi.
Pav. 4.1-1. Paviršinio vandens telkiniai planuojamos ūkin÷s veiklos vietos atžvilgiu (šaltinis:
http://epaslaugos.am.lt)

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių juostos pažym÷tos pagal LR Upių,
ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis, 2020 [17]. Ties Užusalių kaimu paviršinių vandens telkinių
apaugos zonos ir pakrant÷s juostos žymimos Šešuvos, Pravartos up÷ms, Užusalių tvenkiniui.
Paviršinio vandens telkinių pakrančių juostos taip pat žymimos dviem mažesniems vandens
telkiniams ties Taikos gatve Užusalių kaime. Paviršinių vandens telkinių apaugos zonos ir
pakrant÷s juostos nustatytos remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14
įsakymo Nr. D1-98 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr.
D1-98 redakcija) „D÷l paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų
nustatymo tvarkos aprašo“ (Žin. 2007, Nr. 23-892) [18]. Pakrančių apsaugos zonai galioja
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specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų – „Aštuntasis skirsnis. Paviršinių vandens telkinių pakrant÷s
apsaugos juostose taikomos specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos“.
Ties Užusalių kaimu paviršinių vandens telkinių apaugos zonos ir pakrant÷s juostos fiksuotos
Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žem÷lapyje (žr. 4.1.2-2 pav.).
PŪV teritorijoje n÷ra paviršinio vandens telkinio bei nepatenka į ją apsaugos zonos, juostos.
PŪV teritorija nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių juostas.
Pav. 4.1.2-2. Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juosta ir apsaugos zona

PAV ataskaitoje bus išnagrin÷ta ir pateikta informacija min÷tus artimiausius paviršinius
vandens telkinius:
 plotas (ha), vidutinis ir didžiausias gyliai, gamtosauginis debitas, faktiniai debitai
(svyravimai, tendencijos), hidromorfologin÷s būkl÷s kitimas, ekologin÷s būkl÷s
pokyčiai;
 nustatyti vandensaugos tikslai, upių baseinų rajono valdymo planuose numatytos
priemon÷s, naudojimo apribojimai ir pan.;
 ar paviršiniai vandens telkiniai svarbūs rekreacijai, vandens turizmui, m÷g÷jų ir (ar)
verslinei žvejybai;
 ar paviršiniai vandens telkiniai atitinka geros ekologin÷s būkl÷s kriterijus [19],
informacija apie vandens telkinių regeneracinį paj÷gumą (atsistatymą).
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4.1.3. Potvynių zonos, karstinis regionas
Remiantis potvynių gr÷sm÷s ir rizikos žem÷lapiu Potvynių gr÷sm÷s ir rizikos žem÷lapiai
(aplinka.lt) [20] planuojamos ūkin÷s veiklos teritorija nepatenka į potvynių zonas.
Pav. 4.1.3-1 Lietuvos potvynių gr÷sm÷s ir rizikos žem÷lapio ištrauka
(šaltinis: https://potvyniai.aplinka.lt/map)

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros parengto Lietuvos potvynių gr÷sm÷s ir rizikos žem÷lapio
duomenis, PŪV teritorijai nenustatyta potvynių gr÷sm÷ ar rizika d÷l sniego tirpsmo ir liūčių,
ledo sangrūdų ar kitų gamtinių priežasčių (pav. 4.1.3-1).
Remiantis požeminio vandens proveržio rizikos žem÷lapiu (pav. 4.1.3-2) planuojamos ūkin÷s
veiklos teritorijos vandens proveržio rizikos zonos iki 100 metrų gylio, patenka į mininalios
rizikos zoną, maksimalus pjezometrinis gylis >10 m.
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Pav. 4.1.3-2 Požeminio vandens proveržio rizikos žem÷lapio ištrauka (šaltinis:
https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml )

Karstinis regionas
Remiantis karstinio regiono žem÷lapiu planuojamos ūkin÷s veiklos teritorija nepatenka į
nepatenka į karstinį regioną.

4.2.

Aplinkos oro tarša

Planuojamos ūkin÷s veiklos metu į aplinką bus išmetami teršalai. Pagrindiniai oro taršos
šaltiniai: stacionarūs (organizuoti ir neorganizuoti) bei mobilūs.
Stacionarūs oro taršos šaltiniai:
 degimo produktų (CO(A), NOx(A), KD(A), SO2(A)) išlakos į aplinkos orą, deginant
kurą (malkas) planuojamuose kurą degiančiuose įrenginiuose;
 Gaminant skystąsias trąšas reaktoriuose išsiskirs amoniako garai (NH3);
 Birių medžiagų dulk÷s – kietosios dalel÷ KD(A);
Mobilūs oro taršos šaltiniai:
 Teritorijoje važiuojant lengvajam transportui (darbuotojų ir klientų automobiliai): CO,
NOx, NMLOJ, SO2, KD (sklaidos vertinimui bus analizuojamas kaip linijinis taršos
šaltinis);
 Teritorijoje judant sunkiasvoriam transportui (žaliavos atvežimui/produkcijos
išvežimui): CO, NOx, NMLOJ, SO2, KD (sklaidos vertinimui bus analizuojamas kaip
linijinis taršos šaltinis).
PAV ataskaitoje bus aprašyti planuojami stacionarūs ir mobilūs oro taršos šaltiniai bei
įvertintos išlakos į aplinkos orą, naudojant metodikas, kurio įrašytos į sąrašą, patvirtintą Lietuvos
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Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-378 „D÷l į atmosferą išmetamo
teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo“ [21].
 Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 2
skyriaus „Gamybos procesai ir produktų naudojimas“ 2B poskyris „Chemijos
pramon÷s procesai“ (Angl.: EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory
guidebook. 2. Industrial processes and product use. 2B. Chemical industry) metodiką
[22];
 Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikos 1 A
skyriaus „Deginimas“ 1.A.3.b.i-iv poskyris „Kelių transportas, 2019“ (Angl.:
EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook. 1A. Combustion.
1.A.3.b.i-iv – Road transport 2019).
 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1998 m. liepos 13d. įsakymu Nr. 125 „D÷l
medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo
metodikos patvirtinimo“ [23].
PAV ataskaitoje planuojamos pateikti šios poskyrio lentel÷s:
 Lentel÷. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys;
 Lentel÷. Tarša į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių;
 Lentel÷. Mobilūs taršos šaltiniai ir jų tarša.
PAV ataskaitoje PŪV oro tarša bus įvertinta matematiniu modeliu „ISC - AERMODView“.
AERMOD modelis skirtas pramoninių ir kitų tipų šaltinių ar jų kompleksų išmetamų teršalų
sklaidai aplinkoje skaičiuoti. Programa modeliuoja taškinių, plotinių, linijinių bei tūrio taršos
šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. AERMOD View matematinis modelis geba įvertinti taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų fizikinius parametrus, gretimyb÷se esančius ar naujai
projektuojamus papildomus taršos šaltinius, vietov÷s reljefą, foninio užterštumo duomenis bei
pagrindinius meteorologinius parametrus – v÷jo greitį (m/s), jo kryptį (0°-360°), oro temperatūrą
(°C), debesuotumą (balai), kritulių kiekį (mm). Šis modelis yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti
rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis
nacionalin÷mis Lietuvos oro teršalų ribin÷mis koncentracijos vert÷mis.
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200
įsakymu ,,D÷l ūkin÷s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių
pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ [24] LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina kaip
vieną iš modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei išsamų poveikio aplinkai bei
sveikatos vertinimus.
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologin÷s sąlygos, tod÷l Atliekant PŪV
aplinkos oro teršiančių medžiagų sklaidos modeliavimą skaičiavimuose bus naudojamas Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateiktas penkerių metų Jonavos meteorologijos
stoties meteorologinių duomenų paketas. Atliekant nagrin÷jamos ūkin÷s veiklos generuojamų
aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų sklaidos modeliavimą, bus taikomos taikytos Kauno
regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių
koncentracijų
vert÷s,
kurios
yra
pateiktos
interneto
svetain÷je
https://oras.old.gamta.lt/files/Santyk_svarios_kaimo_fonines_2014.pdf , skyriuje „Fonin÷s
koncentracijos PAOV skaičiavimams“. Papildomai bus naudotos apie ūkin÷s veiklos objektą,
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kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkin÷s
veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „D÷l Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ [25], duomenis.
Ribin÷s aplinkos oro užterštumo vert÷s, nustatytos šiuose dokumentuose:
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001-12-11 įsakymas Nr. 591/640 „D÷l aplinkos oro užterštumo normų
nustatymo“ [26];
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000-10-30 įsakymas Nr. 471/582 „D÷l Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal ES 2000-10-30 kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro
užterštumo verčių nustatymo“ [27];
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „D÷l aplinkos oro užterštumo
sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalel÷mis ir ozonu normos“ [28];
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakymas Nr.V-362
„D÷l Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių
medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo [29].
PAV ataskaitoje bus pateikta:
 Reglamentuojamų teršalų ribin÷s koncentracijos aplinkos ore;
 Aplinkos oro teršalų sklaidos žem÷lapiai, kuriuose bus nurodyta visa informaciją, kaip
reikalaujama Tvarkos aprašo 1 priedo 58-60 punkte, pažymimas PŪV objektas, atskirų
teršalų koncentracijų bei suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų grupių koncentracijų
izolinijos. Taip pat informacija iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos
ministerijos d÷l meteorologinių sąlygų pateikimo.;
 Apibendrinti teršalų sklaidos skaičiavimų ir modeliavimo rezultatai;
 Bus įvertintos teršalų maksimalios vert÷s ties artimiausiomis gyvenamosiomis
teritorijomis: Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 1, Apylankos g.
11, Taikos g. 76, Astrų g. 1, Astrų g. 2.
 Numatytos reikšmingo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemon÷s.
.
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4.3.

Galimas kvapų poveikis

Lietuvoje kvapas reglamentuojamas Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 ,,Kvapo
koncentracijos ribin÷ vert÷ gyvenamosios aplinkos ore” [30]. Cheminių medžiagų kvapo
slenksčio vert÷s pateiktos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių
medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ [25].
Kvapo slenksčio vert÷ - pati mažiausia chemin÷s medžiagos koncentracija, kuriai esant 50%
kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinamin÷s olfaktometrijos metodu, nustatytu LST
EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokyb÷. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“,
pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vert÷ prilyginama 1-am Europos kvapo
vienetui (1 OUE/m3). Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribin÷ vert÷ gyvenamosios
aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Kvapų įvertinimo metodai apima
natūrinius matavimus ir modeliavimo metodus.
Charakterizuojami stacionarūs (organizuoti ir neorganizuoti) kvapų taršos šaltiniai, atliekami
faktiniai esamų šaltinių išmetamų kvapų matavimai, kurių metu nustatoma kvapo emisijos kiekis
šaltinyje. Kvapo emisija planuojamiems šaltiniams nustatoma skaičiavimo būdu. Modeliavimui
bus naudojama programa „ISC-AERMOD-View“ bei kvapo slenksčio vertei parinkti bus
pasitelkta kvapų valdymo metodin÷mis rekomendacijomis [31].
PAV ataskaitoje bus pateikta:
 Modeliavimo būdu įvertinama kvapo sklaida teritorijoje ir už jos ribų. Bus įvertintos
didžiausios teršalų pažemio koncentracijos ties artimiausiomis gyvenamosiomis
teritorijomis: Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 1, Apylankos g.
11, Taikos g. 76, Astrų g. 1, Astrų g. 2.
 Kvapų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai bus pateikiami lentelių ir
žem÷lapių forma. Kvapų teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai – žem÷lapiai, kuriuose
pažymimas planuojamas objektas, taršos šaltiniai, atskirų teršalų koncentracijų, kvapo
koncentracijos izolinijos, kita informacija pagal Tvarkos aprašo [2] 1 priedo 142 punkto
reikalavimus.
 Gauti duomenys bus lyginami su reglamentuojamomis kvapų ribin÷mis vert÷mis.
 Nustačius viršijimus, siūlomos priemon÷s kvapo koncentracijai mažinti.

4.4.

Atliekos, jų susidarymas

PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie susidarančias atliekas, jų kiekius, klasifikavimą
ir tvarkymo būdus. Susidariusios atliekos bus tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726 su v÷lesniais pakeitimais) [32], Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisykl÷mis (Žin., 1999, Nr. 632065; 2011, Nr.57-2721 su v÷lesniais pakeitimais) [33], kitais susijusiais teis÷s aktais.
Statybos atliekos
Statybin÷s atliekos nesusidarys, nes statybos darbų vykdyti nenumatoma. Numatoma, kad
skystų trąšų technologin÷ įranga bus sumontuota esamame gamybiniame pastate.
Atliekų susidarymas planuojamos ūkin÷s veiklos metu.
Planuojamos ūkin÷s veiklos metu susidarys šios atliekos:

34

Atliekos susidarančios administracin÷se patalpose – mišrios komunalin÷s atliekos (20 03 01),
dienos šviesos lempos (20 04 21*). Atliekos susidarančios administracin÷se ir gamybin÷se
patalpose, išpakuojant gautas žaliavas: popieriaus ir kartono pakuot÷s (15 01 01), plastikin÷s
pakuot÷s (15 01 02), medin÷s pakuot÷s (15 01 03), užteršta popierin÷/plastikin÷ pakuot÷ (15 01
10*), stiklas (16 01 20). Trąšų gamybos metu susidarančios atliekos (06 10 99) iki jų atidavimo
atliekų tvarkymo įmon÷ms bus kaupiamos/laikomos konteineriuose, tam skirtoje patalpoje
gamybiniame pastate. Biokuro katilo eksploatacijos atliekos - Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų
dulk÷s (10 01 01).
Veikloje susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos, atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį,
nemaišant su kitomis atliekomis ar medžiagomis. Susidariusių atliekų apskaita bus vykdoma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguž÷s 3 d. patvirtintu įsakymu
Nr. D1-367 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1- 819
redakcija) „D÷l atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių
patvirtinimo“[34], kaip to reikalaujama Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. įsakymu Nr. 217 „D÷l atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 202205-01) [33]. Atliekų apskaita bus vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų
apskaitos žurnalą.
Planuojamos ūkin÷s veiklos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų
tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir kitais teis÷s aktais.
Atliekų tvarkymui bus sudarytos sutartys su Atliekų tvarkytojų valstyb÷s registre registruotais
atliekų tvarkytojais.
4.4-1 lentel÷. Atliekos, atliekų tvarkymas (Užpildyta lentel÷ bus pateikiama PAV ataskaitoje).

Technologinis
procesas

Atliekų saugojimas
objekte
pavadini
kiekis
agregatinis
kodas pavojin laikymo didžia
mas
usias
t/dieną t/metus būvis (kietas, pagal gumas sąlygos
skystas,
Atliekų
kiekis
pastos)
sąrašą

1

Atliekos

2

3

4

5

6

7

8

9

Numatomi
atliekų
tvarkymo
būdai

10

PAV ataskaitoje bus pateikta
 išsami informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos metu naudojamų, susidarančių
atliekų nomenklatūra, jų susidarymo šaltiniai, kiekiai, nurodyti jų tvarkymo būdai,
kaip reikalaujama Tvarkos aprašo 1 priedo 19 p.
 bus įvertinta planuojamos ūkin÷s veiklos atitiktis atliekų tvarkymą Lietuvoje
reglamentuojantiems teis÷s aktams.

4.5.

Fizikin÷s taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma,
jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetin÷) spinduliuot÷ ir
stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis
ribiniams dydžiams) ir jos prevencija

Šiame skyriuje bus įvertinta pagrindin÷ fizikin÷ tarša nuo PŪV - triukšmas. Kitos fizikin÷s
taršos nenumatoma. D÷l PŪV įrangos eksploatacijos neigiamas vibracijos poveikis nenumatomas,
kadangi nenumatoma naudoti įrangą ir/arba technologinius procesus, galinčius sukelti žmogaus
sveikatai ir statiniams pavojingas vibracijas. Taip pat nesusidarys šilumin÷s taršos, kadangi iš
transporto priemonių ir kitos įrangos į aplinką išmetami šilumos kiekiais bus sąlyginai nedideli
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ir, remiantis susiformavusia praktika, poveikio aplinkai požiūriu nevertinti. Jonizuojančios
(elektromagnetin÷s) spinduliuot÷s nebus, numatomos naudoti įrangos elektromagnetiniai laukai
neviršys leistinų dydžių.
Aplinkos požiūriu reikšmingiausia nagrin÷jamos ūkin÷s veiklos keliama fizikin÷s taršos rūšis
yra triukšmą skleisiantys įrenginiai (stacionarūs) bei autotransporto priemonių keliamas triukšmas
(mobilūs).
 atviri stacionarūs: dūmtraukis, pastatų ventiliacin÷s sistemos ortakiai, žaliavų
iškrovimas / produkcijos pakrovimui;
 uždari (pastatuose): pats gamybos pastatas, technologin÷s linijos (pagrindiniai triukšmo
šaltiniai – siurblių varikliai, mooreduktoriai; siurbliai žaliavos padavimui / produkcijos
perpumpavimui į tarpines (buferines) talpas, sraigtinio transporterio ir kt. (bus
patikinta rengiant PAV ataskaitą);
 atviri mobilūs: sunkiasvoris transportas (sunkiasvorio transporto jud÷jimas prie
gamybinio ir sand÷liavimo pastatų), lengvųjų automobilių srautai (jud÷jimas lengvųjų
automobilių aikštel÷je).
Lentel÷ 4.5–1. PŪV triukšmo šaltiniai, naudojami triukšmo sklaidos modeliavimui (Lentel÷ bus užpildyta PAV
ataskaitoje)

Triukšmo šaltinio
pavadinimas

Šaltinių skaičius,
srautas

1

2

Skleidžiamo
triukšmo dydis

Triukšmo šaltinio
vieta

Darbo laikas

3

4

5

Mobilūs atviri
Stacionarūs atviri
Stacionarūs triukšmo šaltiniai (pastatuose )

Planuojamos ūkin÷s veiklos triukšmas vertinamas pagal Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo
rodiklius. Triukšmo skaičiavimai bus atlikti, siekiant nustatyti, ar vykdant PŪV galimi triukšmo
norminių reikšmių viršijimai, ir jei taip, parinktos priemones, kad jų išvengti.
4.5-2 lentel÷je pateikiami teisiniai dokumentai, susiję su triukšmo valdymu.
Lentel÷ 4.5-2. Susiję teisiniai dokumentai

Dokumentas

Sąlygos, rekomendacijos

1

2

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties
2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499, (žin., 2004, Nr. rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio
164–5971) [35].
valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui
šalinti ir (ar) mažinti.
2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir II priedas. Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika.
Komisijos direktyva 2002/49/EB d÷l aplinkos Pramoninis triukšmas: ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore
sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skaičiavimo
triukšmo įvertinimo ir valdymo.
metodika“.
Aukščiau pamin÷tas metodikas taip pat rekomenduoja
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 dokumentas.
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011
birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 [36].

Ši higienos norma nustato triukšmo šaltinių skleidžiamo
triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant
triukšmo poveikį visuomen÷s sveikatai.
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Lentel÷. 4.5.-3 Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje (HN 33:2011).

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Paros
laikas,
val.

Ekvivalentinis
garso sl÷gio
lygis (LAeqT),
dBA

Maksimalus garso
sl÷gio lygis
(LAFmax), dBA

1. Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos,
visuomenin÷s
paskirties
pastatų
miegamieji
kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
įstaigų palatos

7–19
19–22
22–7

45
40
35

55
50
45

2. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin÷s
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triukšmo (1 lentel÷ 3 punktas)

7–19
19–22
22–7

65
60
55

70
65
60

3. Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin÷s
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto
sukeliamą triukšmą (4 punktas)

7–19
19–22
22–7

55
50
45

60
55
50

Su nagrin÷jama ūkine veikla susijusio triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai PŪV teritorijos
aplinkoje ir aplink esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus atlikti kompiuterine
programa Cadna/A. Tai programin÷ įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai,
įvertinimui ir prognozavimui. Ši skaičiavimo programa yra įtraukta į Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.
Skirtingos triukšmo rūšies sukeliamo triukšmo lygio vertinimui naudojami geriausiai Europos
Sąjungos ir Lietuvos teis÷s aktų bei norminių dokumentų reikalavimus atitinkantys metodiniai
rinkiniai bei standartai: kelių transportui– NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613,
geležinkeliams – SRM II.
Triukšmo lygio skaičiavimai bus atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo
intensyvumą, taškinių bei plotinių triukšmo taršos šaltinių skleidžiamą triukšmą. Triukšmo lygio
skaičiavimo rezultatai bus vaizduojami triukšmo sklaidos žem÷lapiuose skirtingų spalvų
izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vert÷s skirtumas tarp izolinijų sieks 1 dB(A).
Artimiausioje planuojamos veiklos aplinkoje vyrauja mažaaukščiai pastatai, tod÷l triukšmo
sklaida bus paskaičiuota 1,5 metrų aukštyje. Šį parametrą apibr÷žia standartas ISO 9613-2:1996
Akustika. Garso sklindančio atviroje aplinkoje silpn÷jimas - 2 dalis: Bendroji skaičiavimo
metodika (Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General
method of calculation).
Atliekant PŪV triukšmo sklaidos modeliavimą bus vertinama PŪV teritorijoje esamų ir
planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos
ribomis ir artimiausių gyvenamųjų namų teritorijų aplinkoje (veikla – iki 24 val./parą).
PAV ataskaitoje bus pateikiama informacija:
 Bus pateikti triukšmo sklaidos žem÷lapiai. Juose bus nurodyta visa informaciją,
reikalaujama Tvarkos aprašo 1 priedo 142 punkte;
 Gauti triukšmo sklaidos vertinimo rezultatai ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausių
gyvenamųjų namų teritorijų aplinkoje bus palyginami su ribin÷mis vert÷mis pagal HN
33:2011;
 Triukšmo rezultatai bus susisteminta ir pateikta lentel÷je.
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Lentel÷. 4.5.-4 Triukšmo sklaidos vertinimo rezultatai ir palyginimas su ribin÷mis vert÷mis pagal HN 33:2011
(lentel÷ bus užpildyta PAV ataskaitoje)

Skaičiavimo vieta
1

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Skaičiavimo
aukštis, m Ldiena (7.00-19.00) Lvakaras (19 -22 val.) Lnaktis (22 - 7 val.)
2

3

4

5

Ties PŪV teritorijos ribomis

Ties PŪV šiaurine teritorijos riba
Ties PŪV rytine teritorijos riba
Ties PŪV pietine teritorijos riba
Ties PŪV vakarine teritorijos riba
Artimiausių gyvenamųjų namų teritorijų aplinkoje
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k.,
Apylankos g. 1,
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k.,
Apylankos g. 11,
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k.,
Taikos g. 76,
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k.,
Astrų g. 1
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k.,
Astrų g. 2
HN 33:2011 ribin÷ vert÷ (gyvenamojoje
aplinkoje išskyrus transporto sukeliamą
triukšmą)

55

50

45

HN 33:2011 ribin÷ vert÷ (gyvenamojoje
aplinkoje veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo)

65

60

55

PAV ataskaitoje šio skyriaus pabaigoje bus pateiktos išvados ir rekomendacijos d÷l PŪV
triukšmo susidarymo prevencijos ir mažinimo priemonių įdiegimo.

4.6.

Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis žemei (jos paviršiui, gelm÷ms),
dirvožemiui

Žem÷s gelmių ištekliai
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos IS GEOLIS, planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje
ir artimiausiose aplinkin÷se teritorijose eksploatuojamų ir išžvalgytų žem÷s gelmių naudingųjų
iškasenų telkinių (naudingų iškasenų), n÷ra (4.6-1 pav.). PŪV vietai ir gretimose teritorijose
išduotų išteklių plotų naudojimui pasų n÷ra.
Artimiausi naudingųjų iškasenų telkiniai pateikti 4.6-1 paveiksle. Artimiausias nenaudojamas
naudingųjų iškasenų telkinys – molio Didysis raistas (registro Nr. 1451), esantis Jonavos rajono
savivaldyb÷je, Užusalių sen. Raistas yra maždaug už 4,1 km atstumu pietų pus÷je nuo
planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijos. Kitas artimiausias naudojamas naudingųjų iškasenų
telkinys – durpių Didysis raistas (registro Nr. 3708), esantis Jonavos rajono savivaldyb÷je,
Užusalių sen. Raistas yra maždaug už 5,0 km atstumu pietų pus÷je nuo planuojamos ūkin÷s
veiklos teritorijos.
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Pav. 4.6-1. Naudingų iškasenų telkinių žem÷lapis (šaltinis: http://epaslaugos.am.lt)

Dirvožemis
Įmon÷ UAB „Agroconsult LT“ jai priklausančiuose pastatytuose gamybos, pramon÷s ir
sand÷liavimo paskirties statiniuose planuoja įdiegti kompleksinių skystųjų trąšų gamybos liniją.
Siekiant įgyvendinti planuojamą ūkinę veiklą papildomi statybos darbai nebus vykdomi, tod÷l
dirvožemis bei žem÷s paviršius ir jos gelm÷s nebus pažeidžiamos.
Numatoma, kad planuojamos ūkin÷s veiklos metu reikšmingos dirvožemio taršos nebus.
Pagrindin÷ planuojama ūkin÷ veikla bus atliekama uždaruose gamybos, sand÷liavimo pastatuose.
Teritorija aplink pastatus yra padengta nelaidžia danga, nuo kurios paviršin÷s (lietaus) nuotekos
bus surenkamos. D÷l min÷tų sprendimų neplanuojama dirvožemio tarša bei fizinis ir mechaninis
poveikis dirvožemiui eksploatavimo metu.
Eksploatuojant transporto priemones, planuojamos ūkin÷s veiklos poreikiams numatoma
nuolatos tikrinti automobilių techninę būklę, kada nebūtų naftos produktų nutek÷jimo.
Informacija bus papildyta rengiant PAV ataskaitą.
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4.7.

Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir gretimuose
žem÷s sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę, miškus,
saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijas

Biotopai, buvein÷s
Planuojamoje teritorijoje saugomų biotopų, buveinių, įskaitant Europos Bendrijos svarbos
natūralias buveines n÷ra (žr. 4.7-1 pav.) Artimiausios natūralios buvein÷s – pievų buvein÷s plotai
(6510) nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos nutolę apie 310 m atstumu šiaur÷s vakarų pus÷je.
Kitos pievų buvein÷s plotai (6510) nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos nutolusios apie 1,8
km atstumu pietryčių kryptimi; miškų buvein÷s (9080) nuo PŪV vietos nutolusios apie 1,95 km
atstumu šiaur÷s vakarų kryptimi.
Pav. 4.7-1. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių išsid÷stymas planuojamos ūkin÷s veiklos atžvilgiu
(šaltinis: http://www.geoportal.lt/map )

Miškai
Planuojamos ūkin÷s veiklos teritorija nepatenka į registruotų miškų teritorijas ar jų apsaugos
zonas (žr. 4.7-2 pav.). PŪV vietos gretimyb÷se miško žem÷s plotai arčiausiai randasi Jonavos
ur÷dijos Užusalių girininkijos administruojami laukų apsauginių miškų žem÷ nuo PŪV vietos
nutolusi apie 880 m atstumu rytų kryptimi. Jonavos ur÷dijos Svilonių girininkijos
administruojama miško žem÷ nutolusi apie 1800 m šiaur÷s vakarų kryptimi. Kaišiadorių ur÷dijos
Pravieniškių girininkijos administruojama miškų žem÷ nuo PŪV vietos nutolusi apie 2200 m
atstumu pietryčių kryptimi.
Veikla planuojama pramon÷s objektų apsuptoje ir užstatytoje teritorijoje nepasižyminčioje
sumed÷jusios augmenijos gausa. Aplinkin÷se teritorijose yra aptinkama pavienių miesto želdinių,
kurių kirtimai įgyvendinant projektą n÷ra numatomi. Ūkin÷s veiklos teritorijoje ar arti jos n÷ra
kertinių ar potencialių kertinių miško buveinių, atstumas iki artimiausios kertin÷s miško buvein÷s
yra didesnis kaip 1 km.
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Pav. 4.7-2 Miškų teritorijų išsid÷stymas planuojamos ūkin÷s veiklos atžvilgiu (šaltinis:
http://www.geoportal.lt/map )

PŪV poveikio artimiausiems biotopams (pelk÷ms, pievoms, miškui) nebus, nes veikla
nepareikalaus papildomo žem÷s ploto.
Saugomų rūšių augaviet÷s ir radaviet÷s
Remiantis SRIS duomenų baze, išrašu iš saugomų rūšių informacin÷s sistemos Nr. SRIS2022-15903893 Programos priede Nr. 7, PŪV vietoje neaptinkama saugomų rūšių augaviečių
ir radaviečių, tačiau gretimai aptinkamas 1 saugoma radaviet÷s ir augaviet÷s rūšis - baltasis
gandras. Radaviet÷s vieta nuo planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijos nutolusi apie 230 m atstumu
pietvakarių kryptimi.
Lentel÷ 4.7-1. Saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas

Eil.
Nr.
1
1.

Rušis
Rušis (lotyniškas
(lietuviškas
pavadinimas)
pavadinimas)
2
Baltasis gandras

3
Ciconia ciconia

Veiklos
požymiai
4
Lizdas, ola ir pan.

Radavietes kodas

5
RAD-CICCIC067393

Steb÷jimo data

6
2010-04-20
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Pav. 4.7-3. Planuojamos ūkin÷s veiklos vietoje ir jos gretimyb÷se aptinkamų radaviečių/augaviečių vietos

Valstyb÷s saugomos teritorijos, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijos
Saugomos teritorijos yra ypač svarbus kraštovaizdžio ekologin÷s struktūros formatas ir jos
sud÷tin÷ dalis. Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo
teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą,
sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būkl÷s steb÷jimams,
propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus.
Planuojamos ūkin÷s veiklos vykdymo vietoje n÷ra saugomų teritorijų, tame tarpe n÷ra įsteigtų
savivaldyb÷s saugomų draustinių ar gamtinio kraštovaizdžio objektų. (žr. paveikslą 4.7-4).
Artimiausios saugomos teritorijos planuojamos ūkin÷s veiklos vietos atžvilgiu, nutolusios 8
km spinduliu aprašytos 4.7-1 lentel÷je bei pateiktos 4.7-5 pav.
Lentel÷ 4.7-1 Artimiausios saugomos teritorijos

Eil.
Nr.

Saugomos
teritorijos
pavadinimas

Identifikavimo
kodas

Įsteigimo tikslas

1

2

3

4

1.

Šešuvos
draustinis

botaninis 0210500000096

Šešuvos botaninis draustinis yra
Pravieniškių
ir
Palomen÷s
seniūnijose.
Jis įkurtas 1991 m. siekiant
išsaugoti
natūraliai
susiformavusias
augalijos
bendrijas ir į Raudonąją knygą
įrašytų augalų rūšių buveines.
Draustinis apima 212,7 ha plotą.

Atstumas iki
planuojamos ūkin÷s
veiklos sklypo ribos
5

Apie 4890 m pietryčių
kryptimi
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Draustinio
statusas
–
savivaldyb÷s saugomas.
Draustinio pobūdis – gamtinis.
Draustinio rūšis – botaninis.
2.

Būdos-Pravieniškių 0900000000012
miškų
biosferos
poligonas

Išsaugoti miškų ekosistemas,
ypač
siekiant
išlaikyti
vapsva÷džio (Pernis apivorus),
jerub÷s (Bonasia bonasia), gerv÷s
(Grus
grus),
žvirbl.pel÷dos
(Glaucidium
passerinum),
j.meletos (Dryocopus martius),
vid.genio (Dendrocopos medius)
ir tripirščio genio (Picoides
tridactylus) populiacijas.
Plotas - 5173,191821 ha
Steig÷jas - Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija

Apie 4890 m pietryčių
kryptimi

3.

Kulvos
geomorfologinis
draustinis

Steigimo
tikslas:
išsaugoti
moreninio gūbrio bei Neries
up÷s erozinio pasl÷nio reljefą.
Draustinis apima 800,599768 ha
plotą.
Draustinio statusas – valstyb÷s
saugomas.
Draustinio pobūdis – gamtinis.
Draustinio
rūšis
–
geomorfologinis.

apie 7340 m šiaurės
vakarų kryptimi

4.

Lapių
geomorfologinis
draustinis

Steigimo
tikslasišsaugoti
moreniniame
gūbryje
susiformavusio
erozinio
raguvyno išlikusius fragmentus.
Draustinis apima 1108,082684 ha
plotą.
Draustinio statusas – valstyb÷s
saugomas.
Draustinio pobūdis – gamtinis.
Draustinio
rūšis
–
geomorfologinis.

Apie 7660 m vakarų
kryptimi

0210200000019

0210200000020
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Pav. 4.7-4. Planuojamos ūkin÷s veiklos vietos pad÷tis saugomų teritorijų atžvilgiu
(šaltinis: http://stk.vstt.lt „Lietuvos saugomos teritorijos“ fragmentas)

Artimiausia saugoma teritorija Šešuvos botaninis draustinis, esantis Pravieniškių ir Palomen÷s
seniūnijose. Jis įkurtas 1991 m. siekiant išsaugoti natūraliai susiformavusias augalijos bendrijas ir
į Raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių buveines. Draustinis nuo planuojamos ūkin÷s veiklos
sklypo ribos nutolęs apie 4,89 km atstumu, tačiau pagal PŪV pobūdį ir apimtis veikla netur÷s
įtakos Smelt÷s valstybinio botaninio draustinio augalijai.
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Pav. 4.7-5. Valstyb÷s saugomi objektai PŪV atžvilgiu (šaltinis: http://epaslauga.am.lt )

Artimiausios europinę biologinę svarbą turinčių buveinių ar paukščių apsaugai svarbių Natura
2000 teritorijos išskirtos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstyb÷s kadastre pateikiamos
4.7-2 lentel÷je žemiau bei žem÷lapyje Pav. 4.7-5.
Lentel÷. 4.7-2 Artimiausios Natura 2000 teritorijos

Eil.
Nr.

Natura 2000
pavadinimas

ES kodas

Saugomos teritorijos priskyrimo
Natura 2000 tinklui tikslas

Atstumas nuo
planuojamos ūkin÷s
veiklos teritorijos
ribos

1.

Būdos-Pravieniškių
miškai (PAST)

LTKAIB006

Vapsva÷džių (Pernis apivorus),
jerubių (Bonasa bonasia), gervių
(Grus grus), žvirblinių pel÷dų
(Glaucidium passerinum), juodųjų
meletų
(Dryocopus
martius),
vidutinių
margųjų
genių
(Dendrocopos medius), baltnugarių
genių (Dendrocopos leucotos),
tripirščių genių (Picoides tridactylus)
apsaugai

apie 4890 m pietryčių
kryptimi

2.

Būdos-Pravieniškių
miškai (BAST)

LTKAI0005

9050, Žolių turtingi eglynai; 9080,
Pelk÷ti lapuočių miškai; 9160,
Skroblynai; 91E0, Aliuviniai miškai;
Baltamarg÷
šaškyt÷;
Didysis
auksinukas

apie 4890 m pietryčių
kryptimi
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3.

Neries up÷ (BAST)

4.

Kauno
(PAST)

5.

Kauno
(BAST)

LTVIN0009

3260, Upių sraunumos su kurklių
bendrijomis;
Baltijos
lašiša;
Kartuol÷;
Paprastasis
kirtiklis;
Paprastasis kūjagalvis; Pleištin÷
sk÷t÷; Salatis; Ūdra; Upin÷ n÷g÷

apie 6900 m vakarų
kryptimi

marios LTKAUB008

Juodųjų peslių (Milvus migrans),
plovinių vištelių (Porzana parva),
tulžių (Alcedo atthis) apsaugai

apie 8300 m pietų
kryptimi

marios LTKAU0007

5130, Kadagynai; 6210, Stepin÷s
pievos;
7220,
Šaltiniai
su
besiformuojančiais tufais; 8220,
Silikatinių uolienų atodangos; 9010,
Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi
eglynai; 9070, Medžiais apaugusios
ganyklos; 9180, Griovų ir šlaitų
miškai; Kartuol÷; Kūdrinis pel÷ausis;
Niūriaspalvis
auksavabalis;
Purpurinis plokščiavabalis; Salatis;
Ūdra

apie 8300 m pietų
kryptimi

Pav. 4.7-5. Europinę biologinę svarbą turinčių Natura 2000 objektai PŪV atžvilgiu (šaltinis:
http://epaslauga.am.lt)

Kitų saugomų teritorijų (objektų) atstumas nuo planuojamos ūkin÷s veiklos vietos yra nutolę
daugiau nei 10 kilometrai. Atsižvelgiant į planuojamos ūkin÷s veiklos pobūdį, saugomų teritorijų
(objektų) gamtosauginiai tikslai nebūtų pažeidžiami. Planuojama ūkin÷ veikla bus vykdoma
teritorijoje, kuri tiesiogiai nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar saugomais objektais, tod÷l
poveikis gamtin÷ms teritorijoms (objektams) nenumatomas. Planuojamos ūkin÷s veiklos
teritorijoje bei artimoje aplinkoje Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų n÷ra, tai
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Valstybin÷s saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo
„Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga.
PAV ataskaitoje bus analizuojami ir kiti šių teritorijų, ir su jomis susiję, komponentai. Galimi
poveikiai biologiniai įvairovei, buvein÷ms PŪV metu. Esant būtinybei, bus numatomos neigiamą
poveikį mažinančios priemon÷s vadovaujantis:
 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 267 „D÷l bendrųjų buveinių ar
paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335;
2011, Nr. 67-3171) [39];
 Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (Žin. 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr.
108-3902) [40].

4.8.

Poveikis kraštovaizdžiui, rekreacin÷ms, kurortin÷ms teritorijoms

PAV ataskaitoje kraštovaizdis aprašomas įvertinant jo būklę, pobūdį, augalijos įvairovę, reljefo
pobūdį, žem÷naudos struktūrą, erdves, ir kitus aspektus.
Kraštovaizdis bus vertinamas vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos
Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstyb÷ms nar÷ms d÷l
Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos Respublikos
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m.
gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „D÷l Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių
aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „D÷l Nacionalinio
kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio
erdvin÷s struktūros įvairov÷s ir jos tipų identifikavimo studija [41].
Kraštovaizdžio fiziomorfotopai. Pagrindiniai vyraujantys kraštovaizdžio ypatumai
nagrin÷jamoje PŪV teritorijoje, kraštovaizdžio indeksas L‘-s/p e/2>.
 bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis – molingų lygumų kraštovaizdis (L‘);
 papildančiosios fiziogeninio pamato ypatyb÷s – sl÷niuotumas (s)
 vyraujantys medynai – pušys (p);
 kraštovaizdžio sukultūrinimo pobūdis – miškingas agrarinis kraštovaizdis (2).
Pav. 4.7-1. Ištrauka iš žem÷lapio „Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopai“
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Vizualin÷ struktūra. Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai V0H0-d:
 vertikalioji sąskaida V0 – neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1
lygmens videotopais);
 horizontalioji sąskaida H0 – vyraujančių uždarų nepražvelgiamų erdvių kraštovaizdis;
 vizualinis dominantiškumas d – kraštovaizdžio erdvin÷ struktūra neturi išreikštų
dominantų.
Pav. 4.7-2. Ištrauka iš žem÷lapio „Lietuvos kraštovaizdžio vizualin÷ struktūra“

Kraštovaizdžio biomorfotopai. Vertikalioji biomorfotopų struktūra:
 plotu vyraujantys kraštovaizdžio biomorfostruktūros elementai – agrokompleksai
ir/arba pelk÷s (miškų plotai <500 ha)
 aukštis – pereinamasis;
 kontrastingumas – didelis;
 Horizontalioji biomorfotopų struktūra – mozaikinis smulkusis.
Pav. 4.7-3. Ištrauka iš žem÷lapio „Lietuvos kraštovaizdžio biomorfotopai“
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Kraštovaizdžio technomorfotopai. Kraštovaizdžio technomorfotopų struktūra:
 Plotin÷s technogenizacijos tipas – kaimų agrarin÷;
 Infrastruktūros tinklo tankumas – 1,001-1,500 km/kv.km;
 Technomorfotopo urbanistin÷s struktūros tipas – ašinis.
Pav. 4.7-4. Ištrauka iš žem÷lapio „Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopai“

Kraštovaizdžio geochemin÷s toposistemos. Kraštovaizdžio geochemin÷s toposistemos
struktūra:
 Geochemin÷s toposistemos pagal buferiškumo laipsnį – labai mažo buferiškumo;
 Geochemin÷s toposistemos pagal migracin÷s struktūros tipą – sąlyginai išsklaidančios.
Pav. 4.7-5. Ištrauka iš žem÷lapio „Lietuvos kraštovaizdžio geochemin÷s toposistemos“
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Gamtinis karkasas
Užusalių kaimo ir jo apylinkių gamtinio karkaso teritorinę sud÷tį detalizuoja Jonavos rajono
savivaldyb÷s bendrasis planas, kuriame išskirta Užusalių gamtinio karkaso sud÷tis (4.7-6 pav.).
Užusalių apylinkių teritorijos gamtinį karkasą sudaro vietin÷s svarbos migraciniai koridoriai.
Pagrindines Užusalių gamtinio karkaso teritorijas sudaro Pravartos ir Šešuvos upių migracijos
koridoriai, kurie priskiriami prie pažeistų ir stipriai pažeistų gamtinio karkaso teritorijų. Šiose
gamtinio karkaso teritorijose, remiantis Jonavos rajono savivaldyb÷s bendruoju planu, yra
gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (M3.1, M3.2) [42].
Visais atvejais gamtinio karkaso teritorijose turi būti saugomas natūralus kraštovaizdžio
pobūdis, palaikoma ir didinama gamtin÷ įvairov÷, vykdomi ir skatinami rekultivacijos bei
renatūralizacijos darbai, kurie užtikrintų kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų
stabilumą, atkurtų pažeistas ekosistemas.
Planuojamos ūkin÷s veiklos teritorija yra silpno geoekologinio potencialo teritorijoje ir
nepatenka į vietin÷s svarbos Pravartos ir Šešuvos upių migracijos koridorius.
Pav. 4.7-6. Gamtinio karkaso fragmentas iš Jonavos rajono savivaldyb÷s bendrojo plano ties Užusalių kaimu.
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Užusalių kaimo kraštovaizdžio ekologin÷s pusiausvyros užtikrinimo ir jo įvairov÷s išsaugojimo
srityje teikiami prioritetiniai uždaviniai:
 gamtinio kraštovaizdžio elementų apsauga planuojamose urbanizuotose teritorijose;
 gamtin÷s rekreacin÷s aplinkos tausojimas ir patraukliausių gamtinių vietovių atkūrimas
 rekreacin÷ms reikm÷ms;
 hidrografinio tinklo, kaip gamtinio karkaso migracijų koridorių pagrindo, struktūros
 apsauga bei gamtosauginių priemonių juose stiprinimas.
PŪV teritorija yra užstatytoje teritorijos, kuriose bus atliekami nedideli žem÷s sklypų
pertvarkymo darbai platinant gatves, įrengiant naujus pra÷jimus. PŪV bus vykdoma esamose
pastatytuose gamybiniuose, sand÷liavimo pastatuose, kurie jau yra įsiliejęs į bendrą Užusalio
kaimo kraštovaizdį, tod÷l poveikis kraštovaizdžiu ir gamtiniam karkasui nenumatomas.
PŪV vieta rekreaciniu, kurortiniu požiūriu
Vadovaujantis 2017 m. Jonavos rajono teritorijos savivaldyb÷s bendrojo plano keitimu [5],
Užusalių kaimas priskirtas prie rekreacin÷s pl÷tros intensyvaus pritaikymo teritorijų, kur
vystytinos turizmo ir rekreacijos rūšys, kaip poilsis gamtoje, kaimo turizmas, pramogin÷ ir
sportin÷ rekreacija.
Pro kaimą teka Šešuva ir jos intakas Pravarta, aplink Užusalius yra daug miškų, pelkių, telkšo
Užusalių tvenkinys, kur įrengtas vandenlenčių ir vandens sporto pramogų parkas. Tokia
kraštovaizdžio aplinka turi nemažą potencialą tiek rekreaciniu, tiek turistiniu požiūriu. Užusalių
tvenkinio pakrantes numatoma išlaikyti neužstatytas, sudarant galimybę apeiti visą tvenkinį,
formuoti želdinius.
PAV ataskaitoje bus išnagrin÷jamas ir aprašomas rekreacinių teritorijų išsid÷stymas,
planuojamos ūkin÷s veiklos atžvilgiu, galimas poveikis rekreacin÷ms teritorijoms.
Poveikis rekreacin÷ms teritorijoms ir priemon÷s šioms teritorijoms apsaugoti bus numatomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (Žin. 1993, Nr. 63-1188; 2001,
Nr. 108-3902) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m sausio 20 d. įsakymu Nr. D135 „D÷l rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin.
2004, D1-35; 2010, Nr. D1-180) [43].

4.9.

Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis materialin÷ms vertyb÷ms

PŪV teritorijoje esančio materialaus turto (žem÷s sklypas) reikšmingų pokyčių d÷l PŪV
nenumatoma. PAV ataskaitoje bus pateikta informacija apie gretimų teritorijų inžinerinę
infrastruktūrą, esamus nekilnojamojo turto objektus.
PAV ataskaitoje, įvertinus PŪV oro taršą, triukšmo bei kvapų sklaidą, bus nagrin÷jama, ar
PŪV tur÷s neigiamą poveikį gretimų teritorijų materialiam turtui bei jose vykdomai ūkinei
veiklai. Nustačius PŪV neigiamą įtaką materialin÷s vertyb÷ms, bus aptartos poveikį mažinančios
priemon÷s ir jų diegimo galimyb÷s.
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4.10. Kultūros vertyb÷s
Šiuolaikin÷ paveldosauga išskirtinę reikšmę teikia kultūros paveldo autentiškumui.
Planuojamos ūkin÷s veiklos vietoje Apylankos g. Užusalių k., Jonavos r. sav. ir gretimoje
aplinkoje istorinių, kultūrinių bei archeologinių vertybių n÷ra. Nekilnojamųjų kultūros vertybių
išsid÷stymas ties PŪV vieta pateikiamas nekilnojamųjų kultūros vertybių išsid÷stymo schemoje
(žr. 4.9-1 pav.). Artimiausia registruota kultūros vertyb÷ - Užusalių kaimo Antrojo pasaulinio
karo aukų kapas - pateikiama žem÷lapyje 4.9.-1 paveiksle. Aprašant kultūros paveldo vertybes,
esančias artimoje PŪV aplinkoje, vadovaujamasi Kultūros vertybių registro duomenimis [44].
Užusaliuose yra vienas kultūros paveldo objektas - Užusalių kaimo Antrojo pasaulinio karo
aukų kapas (u/k NKP registre 10849). Tai memorialinis kompleksas karo aukų atminimui
Užusalių kaimo kapin÷se, atidengtas 1965 m. Kultūros paveldo objektas registruotas LR
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 1993-02-10, 2015 03-30 Vertinimo tarybos aktu Nr.:
KPD-KP-516, patikslinti objekto duomenys, apibr÷žta teritorija. Objektui suteiktas registrinis
statusas, nustatytas vietinis reikšmingumo lygis. Teritorijos plotas – 192.00 kv. m. Apsaugos zona
nenustatyta, kadangi objektas yra kapin÷se. Kultūros paveldo objekte yra saugomos šios
vertingosios savyb÷s – žem÷s ir jos paviršiaus elementai: 48 Užusalių kaimo gyventojų palaikai,
lygus reljefas, 3 atminimo lentos su karo aukų pavard÷mis, memorialinis kompleksas. 2019-0911 patvirtintas individualus apsaugos reglamentas.
Artimiausia registruota kultūros vertyb÷ nuo planuojamos ūkin÷s veiklos sklypo ribos nutolęs
apie 1500 m atstumu vakarų kryptimi.
Pav. 4.9-1. Nekilnojamų kultūros vertybių objektai PŪV atžvilgiu (šaltinis: http://kvr.kpd.lt)
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D÷l pakankamai didelio atstumo nuo PŪV iki artimiausio kultūros paveldo objekto neigiamo
poveikio kultūros paveldui nuo planuojamos ūkin÷s veiklos nebus.
Atsižvelgiant į atstumą iki kultūros vertyb÷s, remiantis teisine baze, bus įvertinamas galimas
poveikis, suformuluotos išvados. Galimas neigiamas poveikis kultūros vertyb÷ms bei apsaugin÷s,
prevencin÷s priemon÷s parenkamos vadovaujantis:
 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin. 1995,
Nr.3-37; 2013, 2013, Nr. 111-5489);
 Lietuvos Respublikos 2019 m. birželio 06 d. įstatymas Nr. XIII-2166 „Specialiųjų
žem÷s naudojimo sąlygų įstatymas“ (Galiojanti suvestin÷ redakcija nuo 2021-12-01).
 Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų ir apsaugos zonų planais.
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5. Galimo poveikio socialinei ekonominei aplinkai, visuomen÷s
sveikatai vertinimas
Planuojama ūkin÷ veikla sąlygoja didesnį visuomen÷s d÷mesį. Galimas visuomen÷s
nepasitenkinimas planuojama vykdyti ūkine veikla yra susijęs su psichologiniu diskomfortu.
Pažym÷tina, kad planuojama ūkin÷ veikla numatoma Užusalių kaime, Jonavos r. sav.
Užusaliai – kaimas Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijoje, 11 km į pietvakarius nuo Jonavos
ir 25 km į šiaur÷s rytus nuo Kauno. Užusalių kaimas yra seniūnijos, seniūnaitijos ir stačiatikių
parapijos centras. Iš viso Užusalių kaime 2020 m. buvo 732 gyventojai.
Informacijos stoka, veikia psichologiškai, ko pas÷koje kyla nenumatytų įvykių baim÷ ir
pasipriešinimas. Kad to neįvyktų yra būtinas aktyvus visuomen÷s informavimas (susirinkimai,
pokalbiai su visuomen÷s atstovais, kitos informavimo formos). Pažym÷tina, kad PAV ataskaitos
metu numatoma nagrin÷ti ir pateikti informaciją apie projekto gerąją praktiką, tame tarpe ir
aktyvias ir pasyvias visuomen÷s informavimo priemones ir kt.

5.1.

Socialin÷-ekonomin÷ aplinka

Užusalių kaime vyrauja sodybinio užstatymo tipas, daugiausiai vieno aukšto pastatai su
dvišlaičiais stogais. Dalis pastatų yra dviejų aukštų. Stambesni pastatai stovi pramon÷s,
gamybin÷je teritorijoje, kuri išsid÷sčiusi kaimo rytų pus÷je. Visuomeninių pastatų teritorijose
dominuoja laisvo užstatymo tipas. Užusalių kaimo dominant÷ – Šv. Aleksandro Neviškio cerkv÷
stovi prie tvenkinio, Saul÷s ir Taikos gatvių sankirtoje. Prie pagrindin÷s gatv÷s įsikūrusi Užusalių
seniūnija ir kultūros centras su biblioteka, Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras, PSPC
medicinos punktas, Užusalių bendruomen÷s centras, pramogų centras ir kaimo parduotuv÷s.
Užusaliuose šiuo metu yra tik viena būtinosios sveikatos priežiūros įstaiga – Užusalių
medicinos punktas, vykdantis bendruomen÷s slaugos ir bendrosios praktikos veiklą. Socialinių
paslaugų įstaigų kaime n÷ra. Užusaliuose veikia Užusalių mokykla-daugiafunkcis centras, kurio
šiuo metu pakanka.
Analizuojamos planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir greta n÷ra jokių svarbesnių
visuomenin÷s paskirties objektų (ugdymo, sveikatos priežiūros, viešojo saugumo užtikrinimo ir
priešgaisrin÷s pagalbos įstaigų), kuriems gal÷tų būti daromas didesnis poveikis. 5.1-1 pav.
pateikiami artimiausi planuojamos ūkin÷s veiklos esantys visuomenin÷s paskirties objektai.
Artimiausios gydymo įstaigos:
 Užusalių medicinos punktas (1), Taikos g. 27, Užusaliai, Jonavos r. sav. nuo
analizuojamo PŪV objekto teritorijos nutolę apie 620 m atstumu vakarų kryptimi.
Artimiausios ugdymo įstaigos:
 Jonavos rajono Užusalių pagrindin÷ mokykla (2), Taikos g. 25, Užusaliai, Jonavos r.
sav. nuo analizuojamo PŪV objekto teritorijos nutolusi apie 650 m atstumu vakarų
kryptimi.
Kiti visuomenin÷s paskirties pastatai:
 Užusalių seniūnija (3), Saul÷s g. 9A, Užusaliai, Jonavos r. sav. nuo analizuojamo PŪV
objekto teritorijos nutolusi apie 870 m atstumu pietvakarių kryptimi;
 Užusalių kultūros centras su biblioteka (4), Taikos g. 30 A, Užusaliai, Jonavos r. sav.
nuo PŪV analizuojamo objekto teritorijos nutolęs apie 790 m atstumu pietvakarių
kryptimi;
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Šv. Aleksandro Neviškio cerkv÷ stovi prie tvenkinio, Saul÷s ir Taikos gatvių sankirtoje,
(5) Taikos g. 25 A, Užusaliai, Jonavos r. sav. nuo analizuojamo PŪV objekto teritorijos
nutolusi apie 840 m atstumu pietvakarių kryptimi;
Užusaliuose veikia Kauno apskrities priešgaisrin÷s gelb÷jimo valdybos Jonavos
priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos ugniagesių komanda (6), kurios dislokacijos vieta
Taikos g. 68, Užusaliai, Jonavos r. sav. nuo analizuojamo PŪV objekto teritorijos
nutolusi apie 140 m atstumu vakarų kryptimi.

Pav. 5.1-1. PŪV teritorijos atžvilgiu artimiausi visuomenin÷s paskirties pastatai (šaltinis: www.geoportal.lt)

Poveikis socialinei ekonominei aplinkai PAV ataskaitoje numatomas nagrin÷ti šiais
aspektais:
PŪV poveikis socialinei ekonominei vietos aplinkai, darbo vietų, žem÷s naudojimo klausimai,
poveikis visuomen÷s sveikatai (kaip numatyta PAV ataskaitos Tvarkos apraše), atitiktis teritorijų
planavimo dokumentams, strateginiams, pl÷tros planams ir pan. Vertinimo aspektų sąrašas
nebaigtinis ir esant poreikiui, argumentuotai bus papildytas ir išnagrin÷tas PAV ataskaitos
rengimo metu.
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5.2.

Artimiausia gyvenamoji aplinka ir gretimyb÷s

2020 metų Lietuvos statistikos departamento duomenimis iš viso Užusalių kaime buvo 732
gyventojai. Užusaliuose bendras gyventojų būstų skaičius sudaro 313 būstų, kai kaimo teritorijoje
yra 243 individualūs gyvenamieji pastatai, 58 butai daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose.
Dabartiniu metu Užusalių kaime yra urbanizuotos užstatytos ir užstatomos teritorijos 65,53 ha,
tame tarpe: apie 56,85 ha gyvenamųjų teritorijų ir 6,67 ha pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos.
5.1-2 pav. pateikiami artimiausi planuojamos ūkin÷s veiklos esančios gyvenamosios paskirties
teritorijos: Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 1, Apylankos g. 11, Taikos
g. 76, Astrų g. 1, Astrų g. 2.
Pav. 5.1-2. PŪV teritorijos atžvilgiu artimiausios gyvenamosios teritorijos (šaltinis:
https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/kzaa.xhtml )
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Artimiausios gyvenamosios paskirties teritorijos:
 Atstumas nuo analizuojamo objekto PŪV teritorijos iki Jonavos r. sav., Užusalių sen.,
Užusalių k., Apylankos g. 1 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ribos
apie 13 metrų vakarų kryptimi;
 Atstumas nuo analizuojamo objekto PŪV teritorijos iki Jonavos r. sav., Užusalių sen.,
Užusalių k., Taikos g. 76, pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą žem÷s skl
naudojimo būdas ir pobūdis: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir
komercin÷s paskirties objektų teritorijos ribos apie 20 metrų rytų kryptimi;
 Atstumas nuo analizuojamo objekto PŪV teritorijos iki Jonavos r. sav., Užusalių sen.,
Užusalių k., Astrų g. 2 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ribos apie
140 metrų šiaur÷s rytų kryptimi;
 Atstumas nuo analizuojamo objekto PŪV teritorijos iki Jonavos r. sav., Užusalių sen.,
Užusalių k., Astrų g. 1 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ribos apie
170 metrų šiaur÷s rytų kryptimi;
 Atstumas nuo analizuojamo objekto PŪV teritorijos iki Jonavos r. sav., Užusalių sen.,
Užusalių k., Apylankos g. 11 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
ribos apie 270 metrų pietų kryptimi.
Gretimoje aplinkoje ir besiribojančios su analizuojamo objekto PŪV teritorija, esančios teritorijos:














Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 4, žem÷s sklypo kadastro Nr.
4638-0003-0279, pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą, žem÷s skl. paskirtis
– kita; žem÷s naudojimo būdas ir pobūdis: pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos;
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Taikos g. 78, žem÷s sklypo kadastro Nr.
4638-0003-0270, pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą, žem÷s skl. paskirtis
– kita; žem÷s naudojimo būdas ir pobūdis: pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos;
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., žem÷s sklypo kadastro Nr. 4400-5670-5243,
pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą, žem÷s skl. paskirtis – kita; žem÷s
naudojimo būdas ir pobūdis: visuomenin÷s paskirties teritorijos;
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 7, žem÷s sklypo kadastro Nr.
4400-0234-3362, pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą, žem÷s skl. paskirtis
– kita; žem÷s naudojimo būdas ir pobūdis: pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos;
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Taikos g. 70 ir 72, žem÷s sklypo kadastro
Nr. 4638-0003-0032, pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą, žem÷s skl.
paskirtis – kita; žem÷s naudojimo būdas ir pobūdis: komercin÷s paskirties teritorijos;
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Taikos g. 63, žem÷s sklypo kadastro Nr.
4400-4356-8345, pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą, žem÷s skl. paskirtis
– žem÷s ūkio; žem÷s naudojimo būdas ir pobūdis: Kiti žem÷s ūkio paskirties žem÷s
sklypai;
Jonavos r. sav., Užusalių sen., Užusalių k., Astrų g. 2A, žem÷s sklypo kadastro Nr.
4400-2198-0198, pagal nekilnojamojo turto registro centro išrašą, žem÷s skl. paskirtis
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– kita; žem÷s naudojimo būda ir pobūdis: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijos.
PAV ataskaitoje bus pateikta:
Detaliau apie potencialų poveikį visuomenei ir jo mastą, poveikio aplinkai mažinimo
priemones poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo dalyje, atsižvelgiant į numatomus atlikti
aplinkos oro taršos, kvapo ir triukšmo skaičiavimo rezultatus.

5.3.

Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis visuomen÷s sveikatai

Remiantis Lietuvos Respublikos visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatymu, visuomen÷s
sveikatai darantys įtaką veiksniai: žmogaus aplinkos biologinių, cheminių, ekonominių,
ergonominių, fizikinių, socialinių, psichologinių ir kitų veiksnių, darančių įtaką ir žmogaus, ir
visuomen÷s sveikatai, visuma. Tai gali būti natūralūs gamtos bei dirbtiniai veiksniai, taip pat
gyvenimo ir elgesio įpročiai, d÷l kurių poveikio atsiranda rizika visų gyventojų ar atskirų jų
grupių sveikatai [45].

5.3.1. Esamos visuomen÷s sveikatos būkl÷s ir veiksnių, darančių
įtaką visuomen÷s sveikatai, analiz÷
Šiame
būklę:




PAV ataskaitos poskyryje bus pateikta informacija apie esamą visuomen÷s sveikatos

Jonavos rajono gyventojų demografiniai rodikliai;
Gyventojų sergamumo rodikliai;
Sveikatai darančių įtaką veiksnių analiz÷: aplinkos; gyvensenos; socialinių;
psichologinių;
 Sveikatos priežiūros prieinamumo;
 Duomenų palyginimas su visos populiacijos duomenimis.
Šiame skyriuje bus analizuojami informacijos šaltiniai:
 Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 1999 - 2020. Higienos
instituto Sveikatos informacijos centras [46].
 Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldyb÷se (2009 - 2013 m.). Higienos
institutas [47].
 Savivaldybių visuomen÷s sveikatos steb÷senos ataskaitos (2014-2020). Higienos
institutas [48].
 Sveikatos statistika. Higienos institutas [49].
 Mirties priežastys savivaldyb÷se (2011-2014 m.) Higienos institutas [50].
 Mirties priežastys (2015-2020). Higienos institutas [51]
 Jonavos rajono visuomen÷s sveikatos biuro visuomen÷s sveikatos steb÷senos 2020 m.
ataskaita [52]
 Lietuvos sveikatos statistika 2020. Higienos institutas [53].
 Oficialiai patvirtinti profesinių ligų atvejai Lietuvoje 2020. Higienos institutas [54].
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5.3.2. Galimas (numatomas) poveikis visuomen÷s sveikatai d÷l PŪV
ir neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir
kompensavimo priemon÷s
Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose [3] nurodyta analizuoti
PŪV visuomen÷s sveikatai įtaką darantys veiksnius, kurie yra reikšmingi tiriamos ūkin÷s veiklos
poveikio visuomen÷s sveikatai aspektu, kurių taršos rodiklių ribin÷s vert÷s reglamentuotos
norminiuose teis÷s aktuose.
Visuomen÷s sveikatai darančių įtaką būdingi analizuojamam objektui reikšmingi veiksniai:
 fizin÷s aplinkos veiksniai: oro kokyb÷; kvapai; triukšmas; atliekų valdymas; nuotekų
tarša; nelaimingų atsitikimų rizika (įsk. riziką d÷l ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų
ekstremaliųjų situacijų);
 profesin÷s rizikos veiksniai: cheminiai; fizikiniai; kt.;
 psichologiniai veiksniai, pavyzdžiui, estetinis vaizdas, galimi konfliktai.
Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimas atliekamas remiantis kitose PAV ataskaitos dalyse
pateikta informacija bei duomenimis apie atliktus prognostinius vertinimus: PŪV oro teršalų,
kvapų susidarymo, triukšmo susidarymo, atliekų valdymo, nuotekų teršalų, nelaimingų
atsitikimų rizikos.
Šiame PAV ataskaitos poskyryje bus pateikta ši informacija:
 Fizin÷s aplinkos veiksnių poveikio kiekybinis įvertinimas: oro kokyb÷, vandens
kokyb÷, dirvožemis, triukšmas, atliekų tvarkymas, susisiekimas, nelaimingų atsitikimų
rizika (d÷l ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų rizikos); kt. (bus
pateikta apibendrinta informacija iš kitų PAV ataskaitos skyrių d÷l atliktų fizin÷s
aplinkos veiksnių poveikio kiekybinių įvertinimų rezultatų);
 Rizikos vertinimas (žalingų veiksnių identifikavimas, pavojingumo nustatymas, doz÷s
ir atsako įvertinimas, poveikio įvertinimas, rizikos apibūdinimas);
 Kitų sveikatai darančių įtaką veiksnių (socialinių ekonominių, gyvensenos,
psichologinių) poveikio visuomen÷s sveikatai kokybinis įvertinimas;
 Poveikio ypatybių įvertinimas.
Vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 7 punktu šioje PAV atskaitos dalyje bus vertinamas ne tik
tiesioginis ir netiesioginis, teigiamas ir neigiamas poveikis visuomen÷s sveikatai d÷l PŪV
sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikio bei aplinkos elementų, bet ir
antrinis, suminis, trumpalaikis, vidutin÷s trukm÷s ir ilgalaikis, nuolatinis ir laikinas poveikis.

5.3.3. Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo metodų aprašymas
Vertinant PŪV galimą poveikį visuomen÷s sveikatai bus naudojami šie vertinimo metodai:
 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo analiz÷;
 Planuojamų naudoti cheminių medžiagų saugos duomenų lapų analiz÷;
 PŪV oro taršą iš stacionarių ir mobilių šaltinių bus įvertinta, naudojant metodikas,
pateiktas į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąraše [21];
 Teršalų (oro, kvapų) sklaidos modeliavimo, panaudojant kompiuterinę programą SC AERMOD-View, duomenys.
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Triukšmo sklaidos skaičiavimai kompiuterine programa CadnaA 4.3 (Computer Aided
Noise Abatement). Skaičiavimai atliekami, remiantis ISO 9613. LR aplinkos
ministerijos aprobuota programa atitinka Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos
2002/49/EB „D÷l aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ reikalavimus.
Lietuvos teis÷s aktų analiz÷.
Doz÷s-atsako vertinimas. Doz÷ įvertinama pagal teoriškai įvertintus bei teršalų sklaidos
modeliavimo metu gautus duomenis, atsakas – pagal leistinus normatyvus.

Šiame PAV ataskaitos poskyryje bus aprašyti naudojami kokybiniai ir kiekybiniai poveikio
vertinimo metodai, metodų paskirtis, tikslas, pasirinkimo priežastis, jų tikslumas, objektyvumas,
vertinimo problemos (galimi netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos).

5.3.4. Poveikio visuomen÷s sveikatai sumažinimo priemon÷s
Šiame PAV ataskaitos poskyryje bus pateiktos numatomos poveikio visuomen÷s sveikatai
mažinimo priemon÷s (pirmin÷s (taršos ir atliekų prevencijos) ir antrin÷s), įsk. sprendimus
išvengti išvengiant ir (ar) maksimaliai sumažinant ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų
ekstremaliųjų situacijų riziką.

5.3.5. Sanitarin÷ apsaugos zona (SAZ)
Pagal Lietuvos Respublikos Specialųjį žem÷s naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 35 punktą,
„Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko
gamyba“ reglamentuojama 500 m SAZ.
PŪV artimiausios gyvenamosios teritorijos randasi:
 Apylankos g. 1 - apie 13 metrų nuo PŪV teritorijos ribos;
 Taikos g. 76 - apie 20 metrų nuo PŪV teritorijos ribos;
 Astrų g. 2 apie 140 metrų nuo PŪV teritorijos ribos;
 Astrų g. 1 apie 170 metrų nuo PŪV teritorijos ribos;
 Apylankos g. 11 apie 270 metrų nuo PŪV teritorijos ribos.
PAV ataskaitos skyriuje bus pateikiama:
 Tiksliai nustatyti į normatyvinio SAZ ribas patenkantys privačios bei valstybin÷s žem÷s
sklypai, gyvenamieji namai bei kiti „jautrūs“ objektai.
 Atsižvelgiant į PAV ir poveikio visuomen÷s sveikatos vertinimo (PSVS) dalies išvadas,
šiame ataskaitos poskyryje bus siūloma patikslinti SAZ dydį, įvertinus PŪV poveikį
aplinkai ir visuomen÷s sveikatai. SAZ ribos nustatomos taip, kad PŪV įtakojama tarša,
kurios rodiklių ribin÷s vert÷s reglamentuotos teis÷s norminiuose aktuose, už SAZ ribų
neviršytų teis÷s norminiuose aktuose gyvenamajai ir (ar) visuomenin÷s paskirties
pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių.

5.4.

Poveikis kitos valstyb÷s aplinkai

Planuojamos ūkin÷s veiklos teritorija nesiriboja su kitų valstybių teritorijomis, tod÷l
reikšmingas neigiamas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas. Planuojama ūkin÷ veikla yra lokali
ir aplinkos komponentams tarpvalstybiniu mastu poveikio netur÷s.
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6. Priemon÷s neigiamam poveikio aplinkai išvengti, sumažinti ar
kompensuoti prognozavimo ir vertinimo metodai
6.1.

Priemon÷s neigiamam poveikio aplinkai išvengti, sumažinti ir
kompensuoti

Šiame skyriuje bus atliktas PŪV galimų avarijų rizikos vertinimas ir nustatytas objekto rizikos
laipsnis remiantis PŪV galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijomis R 41–02,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-07-16 įsakymu Nr. 367 [55]. PAV
ataskaitoje bus pateikti rizikos analiz÷s pagrindinių elementų vertinimo rezultatai, kurioje bus
analizuojami šie pavojaus veiksniai:
 amoniako garų išskyrimas: amoniako garų koncentracijos ore padid÷jimas, analizuojant
gamybos pastatą;
 kietųjų dalelių išskyrimas: kietųjų dalelių koncentracijos ore padid÷jimas, analizuojant
gamybos pastatą;
 technologiniuose procesuose naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų išsipylimai,
nutek÷jimai, analizuojant atskirai gamybą ir žaliavų laikymo vietas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966
„D÷l Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir
mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo
pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ [56] planuojamos ūkin÷s veiklos
metu planuojamos naudoti ir laikinai laikyti chemin÷s medžiagos ir preparatai (žr. 2.4 – 2 lentelę
„Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus“) nepriskiriamos prie
Aprašo 1 lentel÷s pavojingųjų medžiagų kategorijos bei nepatenka į 2 lentel÷s pateiktą
pavojingųjų medžiagų sąrašą.
Naudojant pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatus įvertinta, kad
planuojamai ūkinei veiklai netaikomi nuostatų reikalavimai.
Planuojamai ūkinei veiklai nereik÷s rengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, kadangi
PŪV neatitinka vieną ar daugiau kriterijų, pateiktų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010-04-19 įsakyme Nr. 1-134 „D÷l kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai
turi organizuoti ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio
subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremalių situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ [57].
PŪV vienu metu saugomų pavojingų medžiagų (mišinių) kiekis neviršys 100 t, nebus tvarkomos
pavojingos ar nepavojingos atliekos, nebus naudojamos trečiosios arba ketvirtosios grup÷s
biologin÷s medžiagos; PŪV funkcionavimo sutrikimas arba sutrikdymas nekels pavojų ir
nepadarys žalą nacionaliniam saugumui (nesutrikdys ūkio sistemoms, valstybei svarbioms ūkio
šakoms ar infrastruktūros funkcionavimui); PŪV nesusieta su kultūros paveldo objektų ir
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos užtikrinimu; PŪV nevykdys gyvybiškai svarbių paslaugų
gyventojams (pvz., medicinos, švietimo, visuomen÷s sveikatos apsaugos, šilumos tiekimo
paslaugų ir pan.); PŪV vienu metu nedirbs 100 žmonių.
Planuojamai ūkinei veiklai nereik÷s sudaryti ekstremalių situacijų operacijų centrą, kadangi
veikla neatitinka min÷to įsakymo [57] 2 punkte išvardintus 2.1 – 2.11 kriterijus, t.y. neįrašyta į
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objektų sąrašą, kurie pateikti 2.1-2.9 punktuose, neteiks vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
bei šilumos tiekimo gyventojams paslaugų.
Planuojama veikla bus vykdoma esamame gamybiniame pastate. PAV ataskaitoje bus
įvertinta, ar gamybinio ir sand÷liavimo pastate įdiegta priešgaisrin÷s saugos priemon÷s atitinka
Statybos techninio reglamento, Bendrųjų priešgaisrin÷s saugos taisyklių [58] ir kitų normatyvinių
dokumentų, reglamentuojančių priešgaisrinę saugą gamybiniuose ir sand÷liavimo pastatuose,
reikalavimus.
UAB „Agroconsult LT“ prad÷jusi planuojamą ūkinę veiklą tur÷s taip pat vadovausis
Bendromis priešgaisrin÷s saugos taisykl÷mis [58], įsk. taisyklių skyrius:
II. Teritorijos priežiūra// Transporto priežiūros stov÷jimo aikštel÷s;
III. Statiniai ir patalpos // Pramon÷s, gamybos ir sand÷liavimo paskirties pastatai ir patalpos;
III. Statiniai ir patalpos // Administraciniai... paskirties pastatai ir patalpos;
IV. Technologiniai procesai ir įrenginiai;
VI. Medžiagų sand÷liavimas // Sand÷liavimo reikalavimai pastatuose, patalpose.
Šie bendrųjų priešgaisrin÷s saugos taisyklių paragrafai tiesiogiai taikomi PŪV.
Prad÷jus veiklą, organizuojant vidaus ir išor÷s gaisro gesinimo priemones ir įrenginius, objekte
turi būti įrengta nemažiau gaisro gesinimo įrenginių ir priemonių, negu nurodyta Bendrųjų
priešgaisrin÷s saugos taisyklių VIII paragrafe „Gaisro gesinimo įrenginiai ir priemon÷s“.
PAV ataskaitoje bus siūlomos poveikio aplinkai sumažinimo priemon÷s, t.y. priemon÷s, kurias
taikant galima sumažinti neigiamą planuojamos ūkin÷s veiklos poveikį ar net visiškai jo išvengti.
Poveikio sumažinimo ar prevencijos priemon÷s numatomos įvertinus PAV metu nustatytą
poveikio mastą.
PAV reng÷jai, nustatę PAV metu galimą reikšmingą poveikį aplinkai, numato priemones,
kurių efektyvumas užtikrina neigiamo poveikio sumažinimą. Už poveikio sumažinimo priemonių
įgyvendinimą yra atsakingas planuojamos ūkin÷s veiklos užsakovas.
Galimi priemonių parinkimo metodai:
 Techninis, technologinis – numatomos technin÷s, technologin÷s poveikį mažinančios
priemon÷s;
 Analogo – poveikio sumažinimo ar prevencijos priemon÷s parenkamos remiantis
informacija, gauta projektuojant ar vykdant tos pačios rūšies ir apimties ūkines veiklas;
 Planavimo – planuojami ūkin÷s veiklos vykdymo etapai taip, kad poveikis aplinkai
būtų kuo mažesnis (pvz., statybos metu siūloma sumažinti triukšmo lygį jautriu nakties
paros laikotarpiu);
 Monitoringo – priemon÷s, skirtos sumažinti poveikį, kuris gali būti nustatytas prad÷jus
vykdyti veiklą (monitoringo metu).
Poveikio sumažinimo priemonių efektyvumą užtikrins:
 Parengiamas poveikio sumažinimo priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo
steb÷senos planas.
 Planuojamai veiklai taikytinos priemon÷s:
 Oro, paviršinio, požeminio vandens, dirvožemio taršos sumažinimo priemon÷s.
Priklausomai nuo poveikio aplinkai vertinimo rezultatų, gali būti svarstomos ir kitos poveikį
aplinkai mažinančios priemon÷s.
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6.2.

Poveikio aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodai

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis vertinimo proceso laikotarpiu
galiojančiais LR įstatymais ir kitais teis÷s aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinis jų –
PAV įstatymas bei su juo susiję poįstatyminiais teis÷s aktai, aplinkos komponentų duomenų
baz÷s.
Vertinant potencialų planuojamos ūkin÷s veiklos poveikį aplinkai bus naudojamasi Europos
aplinkos apsaugos agentūros medžiaga, Europos Komisijos PAV vadovais, ES šalių leidiniais, ten
pateiktomis metodikomis ir rekomendacijomis, duomenų baz÷mis, archyviniais ir publikuotais
informacijos šaltiniais apie aplinkos komponentus. Oro taršos ir kvapo vertinimui bus
naudojamos kompiuterin÷s modeliavimo programos. Triukšmo vertinimui bus naudojamos
skaičiavimo formul÷s. Renkant ir analizuojant esamos situacijos duomenis, PAV reng÷jas
konsultuosis su atitinkamomis susijusiomis valstyb÷s institucijomis, PŪV organizatoriumi.
Vertinant poveikį aplinkai bus pasitelktas ir analogų vertinimo metodas, t.y. analizuojami
analogiški įrenginiai, monitoringo duomenys.
Poveikio aplinkai pagrindiniai šaltiniai:
 Naudojamos chemin÷s medžiagos ir preparatai;
 Naudojama technologin÷ įranga;
 Autotransportas;
 Atliekų susidarymas.
Nagrin÷jamas poveikis:
Įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą didelis d÷mesys yra skiriamas aplinkos apsaugai ir
neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemon÷ms. PAV ataskaitos rengimo metu bus išsamiai
išnagrin÷ti reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, ilgalaikiai, trumpalaikiai, teigiami ir neigiami
poveikiai.
Nagrin÷jami aplinkos komponentai:
 Žmogus ir socialin÷ aplinka (visuomen÷s sveikata, biologin÷ tarša, kvapai, triukšmas,
oro kokyb÷, nekilnojamosios kultūros vertyb÷s, socialin÷-ekonomin÷ aplinka).
 Gamtin÷s aplinkos komponentai (dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo,
kraštovaizdis, biologin÷ įvairov÷, saugomos teritorijos).
Poveikio aplinkai vertinimo ir prognozavimo metodai:
Vertinant galimą poveikį atskiriems aplinkos komponentams, numatoma pirminių ir antrinių
informacijos duomenų, statistinių duomenų analiz÷, analoginių jau veikiančių objektų analiz÷,
ekspertinis vertinimas, kompiuterin÷s modeliavimo programos, Geoinformacin÷ sistema (GIS).

6.3.

Planuojamas monitoringas

Remiantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymo tvarka [59], šiame PAV ataskaitos
skyriuje bus pateikiamas PŪV monitoringo planas, t.y. nurodomi aplinkos komponentai, kurių
monitoringas bus atliekamas, steb÷jimų periodiškumas, parametrai ir steb÷jimų vietos.
PAV ataskaitoje, bus įvertinta ir patikslinta ar ūkio subjekto vykdoma veikla atitinka Taršos
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus bei
ar privalo prieš pradedant eksploatuoti ūkin÷s veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą gauti
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 2014 m. kovo 6 d. įstatyme Nr. D1-259 (Lietuvos

63

Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425 redakcija) „D÷l taršos
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ [60 ] ir (ar) kituose
įstatymuose nustatytais atvejais taršos integruotos prevencijos ir kontrol÷s leidimą, taršos leidimą
ar kitą leidimą.
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7. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO
POBŪDŽIO SANTRAUKA
Šiame PAV ataskaitos skyriuje bus parengta netechnin÷ santrauka, kurioje pateikiama
informacija bus lengvai suprantama visuomenei, valstyb÷s ir savivaldybių institucijų atstovams.
Netechninio pobūdžio santrauka bus parengta vadovaujantys nurodymais, pateiktais 2017 m.
spalio 31 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-885 „D÷l Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo „Rekomendacijos d÷l poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos struktūros ir apimties“ V skyriuje „Poveikio aplinkai vertinimo netechninio
pobūdžio santrauka“ [2].
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8. Visuomen÷s informavimas ir konsultacijos
Visuomen÷s informavimas ir dalyvavimas planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese bus vykdomas vadovaujantis 2017 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-885 „D÷l Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15
įsakymu, Nr. D1-370 „D÷l visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkin÷s veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012,
Nr. 102-5207) .

8.1.

Visuomen÷s informavimas programos ruošimo etape

Apie parengtą PAV programą, PAV dokumentų reng÷jas, prieš pateikdamas ją nagrin÷ti PAV
subjektams, skelbia visuomen÷s informavimo priemon÷se.
 informaciją elektroniniu būdu bus pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai ir Jonavos
rajono savivaldyb÷s administracijai su prašymu programą paskelbti savo interneto
svetain÷se;
 paskelbs PŪV organizatoriaus interneto svetain÷je: UAB Agroconsult LT - žem÷s ūkio
konsultacijos ir produktai;
 paskelbs Jonavos rajono savivaldyb÷s, Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje;
 paskelbs laikraštyje „Alio Jonava“.
Atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai) informacija apie parengtą PAV
programą, pridedant skelbimų kopijas, bus teikiama elektroniniu paštu (aaa@aaa.am.lt), kad ji
per 3 darbo dienas paskelbtų savo interneto tinklalapyje.
Visuomen÷ su programa gal÷s susipažinti per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos: PŪV
organizatoriaus interneto svetain÷je: UAB Agroconsult LT - žem÷s ūkio konsultacijos ir
produktai ir programos reng÷jo internetin÷je svetain÷je www.npr.lt .
Visuomen÷ gali teikti pasiūlymus PAV dokumentų reng÷jui raštu, el. paštu, o pasiūlymų
kopijas papildomai pateikti atsakingai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai.

8.2.

Informavimas PAV ataskaitos rengimo etape

Parengta PAV ataskaita bus pristatoma visuomenei viešame susirinkime. Visa informacija apie
viešo susirinkimo laiką, vietą, bei apie tai, kur galima susipažinti su poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos projektu bus paskelbta visuomen÷s informavimo priemon÷se: Jonavos rajono
savivaldyb÷s interneto svetain÷je, PŪV organizatoriaus interneto svetain÷je: UAB Agroconsult
LT - žem÷s ūkio konsultacijos ir produktai, Jonavos rajono savivaldyb÷s, Užusalių seniūnijos
skelbimų lentoje ir Jonavos krašto laikraštyje „Alio Jonava“. Visuomen÷ su parengta ataskaita
susipažinti ir teikti pasiūlymus gal÷s per 20 darbo dienų nuo paskelbimo dienos.

8.3.

Informavimas apie sprendimo pri÷mimą

PAV ataskaita bus taisoma ar papildoma atsižvelgiant į suinteresuotos visuomen÷s pasiūlymus.
Agentūra, pri÷musi sprendimą d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai, per 3 darbo
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dienas nuo jo pri÷mimo dienos savo interneto svetain÷je https://aaa.lrv.lt/lt/veiklossritys/poveikio-aplinkai-vertinimas-pav paskelbia sprendimą, PAV dokumentus, kuriais
remiantis buvo priimtas sprendimas d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai, ir
pasiūlymų svarstymo protokolą visuomenei susipažinti. Suinteresuota visuomen÷ susipažinti su
sprendimu d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai ir su juo susijusia informacija gali
Agentūros buvein÷je adresu: Juozapavičiaus g. 9 LT-09311 Vilnius, Agentūros darbo laiku.
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9. Planuojamos ūkin÷s veiklos vertinimo ataskaitos turinys
Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas planuojamai ūkinei veiklai - kompleksinių trąšų
gamybai.
Įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą didelis d÷mesys yra skiriamas aplinkos apsaugai ir
neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemon÷ms. PAV ataskaitos rengimo metu bus išsamiai
išnagrin÷ti reikšmingi tiesioginiai, netiesioginiai, nuolatiniai, laikini, teigiami, neigiami ir kt.
poveikiai. Preliminarus PAV ataskaitos turinys parengtas remiantis Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 2017-10-31 įsakymu Nr. D1-885 „D÷l planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-02, i. k.
2017-1724) Tvarkos aprašo 1 priedo rekomendacijomis d÷l poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
struktūros ir apimties bei geros praktikos pavyzdžiais.
PAV ATASKAITOS TURINYS
Sąvokos ir sutrumpinimai
ĮVADAS
BENDRIEJI DUOMENYS
1.
INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ
1.1 Planuojamos ūkin÷s veiklos vieta
1.1.1 Planuojamos ūkin÷s veiklos adresas pagal administracinius teritorinius vienetus
1.1.2 Planuojamos ūkin÷s veiklos žem÷s sklypo ar teritorijos pad÷tis pagal patvirtintą
teritorijų planavimo dokumentą
1.1.3 Informacija apie turimą arba numatoma įgyti teisę valdyti, naudoti ar disponuoti
planuojamos teritorijos žem÷s sklypą ar teritoriją
1.1.4 Planuojamos ūkin÷s veiklos žem÷s sklypo (teritorijos) žem÷lapis
1.1.5 Planuojamos ūkin÷s veiklos žem÷s sklypo (teritorijos) gretimybių aprašymas
1.2 Planuojamos ūkin÷s veiklos fizin÷s ir technin÷s charakteristikos
1.2.1 Planuojamos ūkin÷s veiklos etapai
1.2.2 Planuojamos ūkin÷s veiklos fizin÷s charakteristikos: žem÷s sklypo užstatymas,
infrastruktūra
1.2.3 Planuojamos ūkin÷s veiklos produkcija
1.2.4 Planuojamos ūkin÷s veiklos technologiniai procesai
1.2.5 Duomenys apie planuojamus naudoti energetinius išteklius
1.2.6 Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
1.2.7 Atliekų susidarymas ir tvarkymas planuojamoje ūkin÷je veikloje
1.2.8 Planuojamos ūkin÷s veiklos gamybos palyginimas ir įvertinimas pagal šios veiklos
rūšies geriausius aplinkosaugos praktikos atvejus ir geriausius prieinamus gamybos
būdus (GPGB)
2.
PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS NUMATOMAS REIKŠMINGAS POVEIKIS,
NUMATOMO REIKŠMINGO NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO,
SUMAŽINIMO IR KOMPENSAVIMO PRIEMONöS
2.1 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis vandenims (vandens naudojimas, nuotekų
susidarymas ir tvarkymas)
2.1.1 Esamos būkl÷s aprašymas
2.1.2 Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos poveikį ir reikšmingumą
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2.1.3 Numatomas reikšminga poveikis ir neigiamo poveikio aplinkai išvengimo,
sumažinimo ir kompensavimo priemon÷s
2.2 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis aplinkos orui
2.2.1 Esamos būkl÷s aprašymas
2.2.2 Planuojamos ūkin÷s veiklos oro tarša
2.2.3 Aplinkos oro užterštumo prognozavimas
2.2.4 Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo
priemon÷s
2.3 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis klimatui d÷l tiesioginių ir netiesioginių ŠESD ir
poveikio mažinimo arba kompensavimo priemones
2.4 Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams
dydžiams) ir jos prevencija
2.5 Fizikin÷s taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir
nejonizuojančioji (elektromagnetin÷) spinduliuot÷ ir stacionarių triukšmo šaltinių
emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija
2.6 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis žemei (jos paviršiui, gelm÷ms), dirvožemiui
2.6.1 Esamos būkl÷s aprašymas
2.6.2 Numatomas reikšmingas poveikis ir reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai
išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemon÷s
2.7 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei
2.7.1 Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem÷s
sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ teritorijas
2.7.2 Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem÷s
sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę
2.7.3 Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem÷s
sklypuose esamas pievas, pelk÷s, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros
aplinką ir kt.
2.7.4 Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem÷s
sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas
2.7.5 Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos teritorijoje ir gretimuose žem÷s
sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką
2.7.6 Informacija apie planuojamos ūkin÷s veiklos numatomą reikšmingą poveikį ir
neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemon÷s
2.8 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis materialin÷ms vertyb÷ms
2.9 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis nekilnojamos kultūros vertyb÷ms
2.10 Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis visuomen÷s sveikatai
2.10.1 Esamos visuomen÷s sveikatos būkl÷s ir veiksnių, darančių įtaką visuomen÷s sveikatai,
analiz÷
2.10.2 Galimas (numatomas) poveikis visuomen÷s sveikatai d÷l planuojamos ūkin÷s veiklos
ir neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemon÷s
2.10.3 Poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo metodų aprašymas
2.10.4 Sanitarin÷s apsaugos zona (SAZ)
2.11 Planuojamos ūkin÷s veiklos rizikos analiz÷ ir jos vertinimas
2.11.1 Esamos būkl÷s aprašymas
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

2.11.2 Numatomas planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis ir reikšmingo neigiamo poveikio
aplinkai išvengimo, sumažinimo ir kompensavimo priemon÷s
2.12 Planuojamos ūkin÷s veiklos alternatyvų pasirinkimas ir jų lyginamoji analiz÷
2.13 Planuojamas monitoringas
PLANUOJAMOS ŪKINöS VEIKLOS NUMATOMAS TARPVALSTYBINIS
POVEIKIS
PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT IR
VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT PROBLEMAS
APRAŠYMAS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO SANTRAUKA
VISUOMENöS INFORMAVIMAS
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
PRIEDŲ SĄRAŠAS
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PRIEDAI
Priedas 1.

Visuomen÷s informavimas apie PAV programą;

Priedas 2.

Žem÷s sklypo ir pastatų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašas;

Priedas 3.

Žem÷s sklypo Kadastro numeris 4638/0003:10 Užusalių k.v planas;

Priedas 4.

Jonavos rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių
pagrindinis br÷žinys;

Priedas 5.

Derinamas Jonavos rajono savivaldyb÷s Užusalių kaimo teritorijos bendrojo plano
sprendinių pagrindinis br÷žinys;

Priedas 6.

Principin÷ technologin÷ schema;

Priedas 7.

Saugomų rūšių informacin÷s sistemos išrašas Nr. SRIS-2022-15903893 apie
teritorijoje saugomas radavietes ir augavietes;

Priedas 8.

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų reng÷jo aukštąjį išsilavinimą ar
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
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1 PRIEDAS
Visuomen÷s informavimo procesas vykdomas spaudoje: „Alio Jonava, Jonavos rajono
savivaldyb÷s internetiniame puslapyje www.jonava.lt , Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje,
UAB „Agroconsult LT“ internetiniame puslapyje www.agroconsult.lt
Informavimo priemon÷se patalpinamas skelbimas:

INFORMACIJA apie parengtą
„Kompleksinių skystųjų trąšų gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.“
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

1. Planuojamos ūkin÷s veiklos organizatorius - UAB „AGROCONSULT LT“,
Apylankos g. 6, Užusalių k. Užusalių sen., LT-55333 Jonavos r. sav., Lietuva,
www.agroconsult.lt, tel. +370 646 14249, elektroninis paštas: info@agroconsult.lt
2. Planuojamos ūkin÷s veiklos dokumentų reng÷jas - UAB „Nacionalinių projektų
rengimas“, Vilkp÷d÷s g. 22, LT-03151 Vilnius, tel. +370 652 93931, elektroninis paštas:
info@npr.lt
3. Planuojamos ūkin÷s veiklos pavadinimas ir vieta – „Kompleksinių skystųjų trąšų
gamyba Apylankos g. 6, Užusalių k., Jonavos r. sav.“ Kauno apskritis, Jonavos r. sav.,
Užusalių sen., Užusalių k., Apylankos g. 6
4. PAV subjektai, kurie nagrin÷s poveikio aplinkai vertinimo dokumentus Nacionalinis visuomen÷s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas, Jonavos skyrius; Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrin÷ gelb÷jimo valdyba, Kultūros vertybių
apsaugos departamento Kauno teritorinis skyrius, Jonavos rajono savivaldyb÷
5. Pasiūlymų teikimo terminas - 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos,
el. paštu: info@agroconsult.lt, pasiūlymų kopijos turi būti pateiktos ir atsakingai
institucijai el. paštu: aaa@aaa.am.lt
6. Susipažinti su PAV programa galima - pagal nuorodą internetin÷je svetain÷je
info@agroconsult.lt
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