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DĖL 2021-01-06 VIEŠOJOJE ERDVĖJE ĮVYKUSIOS  PVSV ATASKAITOS  APTARIMO IR 
PROTOKOLO 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-474 ,,Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo 
atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (toliau – Įsakymas) patvirtintu 2011 m. 
gegužės 13 d. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01) 13. punkte nustatyta, kad Ataskaitos rengėjas privalo 
informuoti, kur galima susipažinti su susirinkimo protokolu ir per kiek laiko galima teikti pastabas dėl protokolo.   
15. punkte reglamentuota, kad protokolas turi būti baigtas rašyti ir pirmininko bei sekretoriaus pasirašytas ne vėliau 
kaip per 5 darbo dienas (nurodant pasirašymo datą) po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo; 

16. punkte nurodyta, kad visuomenė su protokolu gali susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, jo veiklos 
vykdymo vietoje ir Ataskaitos rengėjo interneto svetainėse, jei tokių turi, arba kitoje viešo visuomenės 
supažindinimo su Ataskaita susirinkime bendrai sutartoje vietoje ir pateikti pastabas per 3 darbo dienas nuo jo 
pateikimo visuomenei susipažinti dienos.  

2021 m. sausio 6 d. susirinkimo metu Ataskaitos rengėjai informavo, kad bus parengtas protokolas ir 
pateiktas viešai supažindinimui. Kairių bendruomenės nariai iki nustatyto laiko neturėjo galimybės susipažinti su 
protokolu, kadangi jis nebuvo pateiktas viešai, nors UAB ,,Virginijus ir KO“ savo internetinį puslapį turi, kaip 
numatyta Įsakymo 15 punkte. 

Įsakymo 19. punkte nurodyta, kad Visuomenė per 10 darbo dienų po viešo visuomenės supažindinimo su 
Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos. Kadangi protokolas nebuvo 
pateiktas susipažinti, o bendruomenė neinformuota kokie faktai konstatuoti 2,5 valandos vykusio susirinkimo metu 
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- bendruomenės vardu teikiame pasiūlymus Ataskaitos rengėjui ir prašome atsakyti į klausimus, kurie 
nebuvo atsakyti Ataskaitos aptarimo metu. 

1. 

Nerimą kelia Technologinis procesas (iš PVSV rinkta informacija): 

Vanduo po pirminio plovimo keliauja į uždarą mechaninę vandens filtravimo sistemą. 
Antrinis intensyvus frikcinis plovimas - išplautos priemaišos pasilieka vandenyje. Vanduo po plovimo 

keliauja į uždarą mechaninę vandens filtravimo sistemą. 
Tretinis flotacinis plovimas - vanduo po plovimo keliauja į uždarą mechaninę vandens filtravimo sistemą. 
Ketvirtasis galutinis frikcinis skalavimas - vanduo po plovimo keliauja į uždarą mechaninę vandens 

filtravimo sistemą. 
Visose keturiuose plovimo etapuose naudojamas išvalytas vanduo iš mechaninės vandens filtravimo 

sistemos, tik į galutinį plovimą yra paduodamas šviežias vanduo (dėl to, kad dalis vandens nugaruoja arba yra 
pašalinamas su priemaišomis). 

Mechaninę vandens filtravimo sistemą sudaro vibruojantys sietai, vandens siurbliai, vandens rezervuarai ir 
siurbliai. 

Vanduo iš Artezinio gręžinio naudojamas gamybinėms reikmėms - apie 10 000 m³/metus.  
KLAUSIMAI: 
• Kokia vandens dalis %  iš to kiekio nugaruoja ir kur išleidžiamas (kaupiamas) likęs vanduo, jeigu kasmet 
sunaudojama 10 000 m³? 
• Kur dedamos mechaniškai išvalyto vandens priemaišos (dumblas)? 
• Kokio tipo ir našumo paviršinio vandens valymo įrenginiai stovi atliekų perdirbimo įmonės teritorijoje; 
Kokio tipo teršalus išvalo (išskyrus naftos ir smėlio)? 

 

2. 

Cituoju: (70 psl.) Veikla vykdoma uždarose patalpose ir kieta danga dengtoje aikštelėje, nuo kurios 
paviršinės nuotekos surenkamos ir valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (ateityje planuojama išvalytas 
nuotekas panaudoti gamybos procesuose)  

KLAUSIMAI: 
• Kokie skaičiuojamieji paviršinio vandens kiekiai nuo kietos dangos aikštelės? 
• kur bus išleidžiamas paviršinis vanduo po nuotekų valymo įrenginių iki to, kol bus naudojamas gamybos 
procese? 
• Kokie susidarys dumblo kiekiai? kur išvežamas/sandėliuojamas dumblas iš valymo įrenginių? 
• Kokį procentą viso gamyboje naudojamo vandens sudarys paviršinis vandens naudojimas? 
 

3.  

Ataskaitoje nurodoma, kad planuojama perdirbti iki 8000 t/m. plastiko atliekų, pagaminti iki 7840 t/m. 
produkcijos (plastiko dribsnių/granulių). Plastiko atliekų perdirbimo metu numatomas pagaminti produktas – 
plastiko dribsniai ir granulės, kurie naudojami kaip žaliava plastiko gaminių gamyboje. Numatomi išmesti oro 
teršalai neturi būdingo kvapo, t.y. – yra bekvapės medžiagos, todėl kvapai į aplinką nesklistų. Higienos normoje 
HN 35:2007 numatomiems išmesti teršalams nėra nustatytos kvapų slenkstinės vertės (minimalios medžiagų 
koncentracijos ore kvapui pajusti), todėl Europiniai kvapo vienetai nenustatomi ir nevertinami. Ataskaitoje 
nurodyta, kad ,,<...> vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymu, t.y. nebus tvarkomos biodegraduojačios ar 
kitos atliekos, galinčios smarkiai įtakoti kvapų susidarymą, todėl daroma išvada, kad ūkinė veikla neturės neigiamo 
poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.<...>“. Kai ,,Plastiko atliekų perdirbimas“ dalyje 
nurodyta, kad ,,<...> po filtro yra vykdomas vakuuminis lydymo metu susidariusių dujų išsiurbimas. <...> 
Susidariusios dujos degazacijos (susidariusių dujų neutralizavimas vandenyje) proceso metu surenkami specialiame 
vandens inde iš kurio kartu su kitomis nuotekomis išleidžiamos į centralizuotus tinklus. Po nudujinimo plastiko 
lydimas vykdomas antrame sraigte po kurio prasideda granuliavimas po vandeniu. Šlapios granulės yra 
džiovinamos mechaninėje centrifugoje ir tiekiamos į kvapų ištraukimo talpą. Iš kvapų ištraukimo sistemos dulkės 
ir kvapai yra išleidžiami per oro filtravimo sistemą <...>“ 



KLAUSIMAS:  
• Kur išleidžiami kvapai ir susidarančios cheminės medžiagos jei ne į aplinką? 

 
4.  
Įmonėje surenkamos įvairių rūšių plastiko atliekos, pakuotės, kurių sudėtyje yra įvairios cheminės 

medžiagos. Ataskaitoje nenurodyta plastiko perdirbimo (kaitinimo) metu susidarančios cheminės medžiagos, jų 
junginiai. 

KLAUSIMAS:  
• Ar deginat plastiką ir įvairios cheminės sudėties plastiko pakuotes - neišsiskiria į aplinką cheminės 
medžiagos? 
• Ar deginat plastiko atliekas į aplinkos orą nepateks acetonas, benzenas, etanolis, etilacetatas, etilbenzenas, 
ksilenas, stirenas, toluenas ir kitos cheminės medžiagos ir jų junginiai?  

 
5.  
Ataskaitos dalyje „Kvapai“ teigiama, kad ,,<...> Pateiktą informaciją patvirtina šių metų liepos 24 dienos 

atlikto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro organizuotos kvapų komisijos išvada – vykdoma veikla neviršija 
leidžiamos kvapo koncentracijos ribinių verčių <...>“. 

Prieštaravimas:  2020 m. liepos mėnesį buvo pateiktas skundas viešojo administravimo įstaigoms dėl 
Įmonės vykdomos veiklos galimo poveikio sveikatai, nurodant neigiamus faktus, darančius įtaką gyventojų 
sveikatai. Kontrolę atlikusios institucijos nustatė teisės aktų pažeidimus UAB ,,Virginijus ir Ko“ veiklos vykdymo 
metu.  NVSC Šiaulių departamentas tokios išvados neteikė, kadangi laboratoriniai tyrimai nebuvo atlikti.  

 
6. 
Ataskaitoje rašoma - cituoju: „iki šio PVSV ataskaitos rengimo etapo ūkinei veiklai (objektui/teritorijai) 

nebuvo nustatytos SAZ ribos. Objektui (šiuo atveju – UAB „Virginijus ir Ko“ žemės sklypui) reglamentuojama 
teisės aktais SAZ - 100 m. ir 300 m“. Atsižvelgiant į tai, kad į normatyvinės SAZ ribas patenka daug sklypų, todėl 
būtų sudėtinga suderinti SAZ ribų įteisinimą. Ūkinės veiklos objektui tikslinga sumažinti teisės aktais nustatytos 
SAZ ribas sutapatinant SAZ su žemės sklypo (Kad. Nr. 9124/0007:46) ribomis. 

Numatomos SAZ ribose (sutampančiose UAB „Virginijus ir Ko“ žemės sklypo ribomis) nėra gyvenamųjų, 
visuomeninių teritorijų ir objektų, todėl SAZ sutapatinimas su nuomojamomis žemės sklypo ribomis nepažeistų 

gretutinių žemės sklypų savininkų interesų ir neprieštarautų SAZ nustatymo tikslui – apsaugoti gyvenamąją 
aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos, kadangi ūkinė veikla numatomos SAZ ribose nekeltų pavojaus greta esančių 
teritorijų naudotojų darbuotojų sveikatai bei aplinkinių rajonų gyventojams“. – citatos pabaiga 

 

Prieštaravimas: Nustatant grafinę SAZ 
ribą sutampančią su sklypo riba, kuriame nėra 
gyvenamųjų pastatų, nebus sumažinta reali arba 
virtuali, įstatymais numatyta SAZ riba. Sklypo 
riba, ne siena per kurią nepraeina tarša.  

100 m  aplink įmonės teritoriją esančioje 
zonoje yra 29 gyvenamosios paskirties sklypai, iš 
jų 16-oje stovi gyvenamieji pastatai (duomenys iš 
REGIA); SAZ tam ir yra nustatoma kad būtų 
sudarytas saugus atstumas nuo veiklos iki 
gyvenamųjų pastatų. 300 m SAZ zonoje yra 71  
gyvenamosios paskirties sklypai, iš jų 53-oje stovi 
gyvenamieji pastatai. Visi šie gyvenamieji 
pastatai patenka į stacionaraus šaltinio poveikio 
zoną. Jeigu ateityje veikla bus vystoma ir 
plėtojama, poveikis visuomenės sveikatai stiprės.  

 



Atliekų perdirbimo Įmonė UAB 
„Virginijus ir Ko“ turtą įsigijo iš UAB 
„Natūralios sultys“ (Gaiviųjų gėrimų 
gamyba; Mineralinio ir kito, pilstomo į 
butelius, vandens gamyba (11.07)) 2015 
m. rugpjūčio 7 dieną.  

Paveikslėlyje duomenys iš 
Geoportal.lt  Ortofoto 2012-2013 m. Čia 
matosi, kad turto įsigijimu metu  
gyvenamieji namai Guobų gatvėje jau 
buvo pastatyti ir gyvenami.  

Veikla vykdoma visoje įmonės teritorijoje iš karto už tvoros. Nuo Guobų g. Nr. 14 namo iki  gamybinių 
pastatų yra tik 41,43 m, o nuo  Guobų g. Nr. 22 namo – tik 20,76 m. Pamatuota naudojantis geoportal.lt matavimo 
priemonėmis. 

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio. 1 dalies 
nuostatomis nurodytose sanitarinės apsaugos zonose (SAZ) draudžiama: 1) statyti sodo namus, gyvenamosios, 
viešbučių, kultūros paskirties pastatus ir t.t. iš to daroma išvada: 

 
Nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės veiklai pasirinkta netinkama teritorija.  
 
Gretimybėje yra gyvenamųjų pastatų, kuriuose gyvenantys žmonės jaus ir fizinius ir psichologinius 

veiksnius.  
Gyvenamosios paskirties sklypai, kuriuose dar nėra pastatyti pastatai, bus pasmerkti likti apleisti, nukris 

nekilnojamojo turto vertė, bus nepatrauklūs naujakuriams. 
Nekilnojamojo turto savininkai gyvens teritorijoje, kuri realiai turės visus poveikio veiksnius, įskaitant kvapą 

(oro tarša ) ir triukšmą.  
 
Ataskaitoje rašoma, cituoju: „Atsižvelgiant į tai, kad į normatyvinės SAZ ribas patenka daug sklypų, todėl 

būtų sudėtinga suderinti SAZ ribų įteisinimą.“ – citatos pabaiga.  
Klausimai: 
• Ar priežastis nustatyti sumažintą SAZ gali būti tokia, kad į normatyvines ribas patenka daug sklypų, 
nes būtų sudėtinga suderinti SAZ ? Mūsų nuomone, tai yra priežastis dėl kurios tokia veikla negali būti 
vykdoma toje teritorijoje. 
• Vadovaujantis aukščiau įvardinta 53 straipsnio nuostata gyventi SAZ negalima. Jeigu SAZ būtų 
nustatoma vadovaujantis įstatymais (100 m ir 300 m) ar tektų iškeldinti aplinkinius zonoje esančius 
gyventojus ir išmokėti jiems kompensacijas? 
• Ar įmonės veikla šioje teritorijoje įmanoma dėl gretimos urbanistinės situacijos? 

 
7. 
Naikinant kenkėjus (žiurkes ir muses) atliekos yra apdorojamos chemikalais, lietaus vanduo jas nuplauna. Ar 

naudojama chemija, patekusi į valymo įrenginius yra išvaloma? Kokios priemonės naudojamos saugomų atliekų 
deratizacijai ir dezinfekcijai? Ar naudojami chemikalai yra draugiški gamtai? Ar chemikalai patenka į Kairių ežerą? 

Kairių gyventojai 2020-07-08 Šiaulių Aplinkos apsaugos departamento prie AM Šiaulių valdybai, įteikė 
„Skundą dėl neigiamo poveikio gyventojų sveikatai įmonei vykdančiai atliekų tvarkymo veiklą“ su 63 parašais. Į 
šį skundą 2020-08-10 buvo gautas atsakymas raštu Nr. (14.5)-AD5-13220, kuriame informuojama, kad Šiaulių 
aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai atliko neplaninį patikrinimą įmonės „Virginijus ir Ko“ veikloje. Buvo 
nustatyta, kad paviršiniam vandeniui surinkti yra įrengti 7 vnt. surinkimo šuliniai iš kurių vanduo patenka į valymo 
įrenginius su naftos/smėlio gaudykle iš kurios patenka į DUBIJOS upelį. (Pastaba – vanduo Šiladžio upeliu patenka 
į Kairių ežerą – atstumas 475 m). Taip pat rašte minima, kad – pareigūnai paėmė paviršinio vandens mėginius ir 
kad buvo nustatytas  momentinis biocheminio deguonies suvartojimo  per 7 paras viršijimas. Teritorijoje sukrautos 
atliekos sandėliuojamos atvirai, neuždengtos tentais arba uždengtos nekokybiškai, nėra įrengtų stoginių. Lietaus 
vanduo ir sniego tirpsmas jas plauna, nešvarumai - ypatingai iš plastiko pakuočių, kaip buitinės pamazgos ir kaip 
cheminė tarša patenka į valymo įrenginius. 



Klausimai: 
• Kokio tipo ir našumo paviršinio vandens valymo įrenginiai stovi atliekų perdirbimo įmonės teritorijoje; 
Kokio tipo teršalus išvalo (išskyrus naftos ir smėlio)? 
• Ar buvo atliktas pakartotinis išvalyto išleidžiamo paviršinio vandens patikrinimas? 
• Kokie teršalai ir kokia jų koncentracija buvo rasti per patikrinimą, kuris minimas 2020-08-10 rašte? 
• Kokia didžiausia leistina teršalų koncentracija išvalytoms lietaus nuotekoms po atliekų perdirbimo 
įmonės teritorijos valymo įrenginių? 
• Kokių priemonių buvo imtasi, kad būtų pašalinta gamtinės aplinkos tarša? 
• Jeigu į įmonės teritoriją iš ūkininkų yra pristatomos pakuotes nuo herbicidu bei trąšų, tai tuomet kur 
valomas po plovimo vanduo ir koks kiekis 1 tonai plastiko išplauti reikalingas vandens? Ar valymo 
įrenginiai išvalo iš vandens šias chemines medžiagas? 

• 3 
 
8.  
Aplinkos pasaugos agentūra 2016-03-23 Priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – 

nepavojingų atliekų tvarkymui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  
Klausimas: Ar atrankoje pateiktos veiklos aprašas atitinka PVSV ataskaitoje teikiamos veiklos turinį. 
 
9. 
2016-05-26 Aplinkos pasaugos agentūra Kairių aikštelei išdavė Taršos leidimą  Nr. TL-Š.9-10/2016  
Klausimas: Ar išduotas leidimas atitinka dabar vykdomos veiklos turinį ir leidime aprašytus kiekius? 

Kokios sąlygos buvo nustatytos, kad įmonė šioje teritorijoje galėtų vykdyti taršią veiklą? 
 
10. 
Primename, kad į 2021-01-06 Ataskaitos rengėjui elektroniniu paštu karolis@virginijusirko.lt  išsiųstą 

pretenziją atsakymas negautas. 
 
 
Vertinant aukščiau išdėstytą, NEPRITARIAME: 

• SAZ sutapatinimui su žemės sklypo (Kad. Nr. 9124/0007:46) ribomis. 
• Formaliai parengtai visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitai. 
• Nepavojingų atliekų tvarkymo įmonės UAB „Virginijus ir Ko“ veiklai ir jos plėtojimui 

adresų Plento g. 2D, Kairiai. 

 

Reikalaujame – nepavojingų atliekų perdirbimo įmonės veiklą iškelti toliau nuo gyvenamųjų 
teritorijų. 

 

Priedas Nr. 1 
Peticija - Atliekų tvarkymo įmonei Kairių miestelyje NE 
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