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DĖL KV.~PŲ FONINĖS TARŠOS

S, cikutos apsaugos ministerija. atsakydama j Klaipėdos visuomenes sveikatos centro
2014 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr. (7.3)V4-2924
Lietuvoje nera teises aktų (metodikų,

dėl kvapo foninės taršos, informuoja,

rekomendacijų

ir pan.) reglamentuojančių

taršos vertinimų atliekant kvapo sklaidos rnodcliavimą ir vertinant (rnodcliuojant)
šaltinio sJeidžlamo kvapo [takq gyvenarnajai aplinkai.
A'sižvelgus

į kitų šalių patirti. modeliavimo

kad šiuo metu
kvapo foninės

konkretaus taršos

tikslus, pTanuojan1os ūkinės veiklos vietos

ypatumur, gretirnybes, galimybes gauti informaciją apie gretimų objektų esamą skleidžiarnq taršą.
taršos šaitinius ir jq fizinius parametrus ar kt. rncdeliavimui
kiekvienu

konkrečiu

atveju

taršos šaltinio

skleidžiumo

reikalingus
kvapo

duomenis, manytina, kati

vertinimo

sąlygos turėtų būti

pasirenkimos
individualiai,
išnagrinėjus konkrečią situaciją. Pavyzdžiui, jeigu ūkio subjekto
planuojama ar esama veikla yra neatsiejama kitos, greta esančios ir skleidžiančias kvapus ūkinės
veiklos c alis, kuri daro ita ką greta esančios veiklos kvapų ernisijorns, turėtų būti vertinama bendra
objektų .kleidžiama tarša.

/·.tlieknnt kelių objektų keliamos taršos kvapais vertinirnus, informaciją apie gretimų objektų
galimą

t lršą

(pvz., chcminėrnis

galėtų

·,ūti

gaunama

prevencjos

medžiagomis),

iš viešojo

taršos šaltinius,

administravimo

foninę

institucijų,

ir kcntrolės leidimus ar kitus aplinkosauginius

~.varbu parninėti, kad kvapo koncentracijos
taršą

ncturėtų

būti atliekami,

taršos šaltinių fizinius parametrus
išduodančių

taršos integruotos

leidimus.

matavimai aplinkos ore siekiant nustatyti kvapo

nes tokie matavimai

ncnustato

.,prieŽll~tinio ryšio" su taršos kvapais šaltiniu (-iuis). Atkreiptinas

kvapo pobūdžio ir I ar

dėrnesys, kad net santykinai

švariose vietose (pvz., miške, pievoje ar pan.) gamtinis kvapo fonas guli viršyti LicllIVOShigienos
normoji

HN

121 :201 0 "Kvapo

koncentracijos

ribinė

vertė

gyvenamosios

aplinkos

ore",

patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V885 .,I lė\ Lietuvos higienos normos HN 121 ;2010 "Kvapo koncentracijos
ribinė verrė
gyvenamosios

aplinkos ore" ir Kvapų kontrolės gyvenamosios

aplinkos ore taisyklių patvirtinimo'

',',."
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(toliau

- HN

l21 :20 10), reglamentuojamą

jei būtų nustatyta kvapo koncentracija.
vertę, kad.ng! Nacionalinės

visuomenes

8 europinių

kvapo vienetų (QUI/ml)

ji visada vlršytų HN 121 :2010 reglarnemuojamą
sveikatos priežiūros

laboratorijos

matavimus

vertę. Be to,
8 QUEimJ
atliekančio

J

prietaiso ( lfactorncter TO-8) mažiausia aptikimo riba yra 18 OUdm •
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