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Kopija: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai 

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerijai 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams 

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai 

Lietuvos pramonininkų konfederacijai 

Lietuvos pramonės ir amatų rūmams 

 

 

Dėl higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore" ir “Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 

projektų 

 

Investuotojų forumui yra žinoma, jog Sveikatos apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė ir yra 

rengiami higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore" ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektai 

(Higienos normos ir kontrolės taisyklių pakeitimo projektai). Investuotojų forumo atstovai buvo 

pakviesti į paskutinį darbo grupės posėdį, išsakė pastabas dėl higienos normos ir kontrolės 

taisyklių pakeitimų neproporcingumo ir ženklaus verslo sąlygų apsunkinimo, tačiau į pastabas 

nebuvo atsižvelgta.  

 

Higienos normos ir kontrolės taisyklių pakeitimo projektuose yra planuojama kvapo 

koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore sugriežtinti net 4 kartus, nuo 8 europinių 

kvapo vienetų iki 2 europinių kvapo vienetų. 2 Europiniai kvapo vienetai yra ypatingai žema kvapo 

riba, į kuria patenka net ir vidutiniam gyventojui minimaliai juntami kvapai ir dabartinėmis 
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sąlygomis šią ribą potencialiai viršytų ženkli dalis ūkio subjektų. Dažnu atveju, dėl naudojamų 

technologijų, 2 kvapo vienetų riba būtų praktiškai nepasiekiama. 

Ūkinę veiklą pradedantiems naujiems subjektams 4 kartus mažesnę norma planuojama taikyti be 

jokio pereinamojo laikotarpio, o santykinai trumpas pereinamasis laikotarpis numatomas tik šiuo 

metu veiklą vykdantiems subjektams.  

Investuotojų forumo nuomone, siekiant užtikrinti gyventojų apsaugą ir nesukeliant 

neproporcingos naštos verslui kvapo koncentracijos ribinė vertė turėtų būti diferencijuojama 

atsižvelgiant į gyventojų tankumą ir vyraujančią ūkinę veiklą. Taip pat pabrėžiame, jog 4 kartus 

mažesnė nei dabartinė norma būtų perteklinė, būtų sunkiai įgyvendinama ir ženkliai pablogintų 

investicines sąlygas Lietuvoje.  

Investuotojų forumas yra pasirengęs detaliau pristatyti ir aptarti rašte pateiktas pastabas dėl 
pakeitimų projektų. 
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