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

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

projektų 

 

Investuotojų forumas yra teikęs pastabas, dėl higienos normos HN 121:2010 "Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" ir Kvapų kontrolės gyvenamosios 

aplinkos ore taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektų (Higienos normos ir kontrolės taisyklių 

pakeitimo projektai). Investuotojų forumo atstovai buvo pakviesti į darbo grupės posėdį, išsakė 

pastabas. 

 

Teigiamai vertiname tai, jog atnaujintame projekte atsižvelgiama į pateiktas pastabas dėl kvapo 

reikalavimų diferencijavimo atsižvelgiant į gyventojų tankumą ir miesto, ir kaimo teritorijose 

taikomi skirtingi reikalavimai.  

 

Norime atkreipti dėmesį, kad atsižvelgiant į kvapo normas kaimo teritorijose Danijoje ir 

Olandijoje, kur jos yra 10  europinių kvapo vienetų, būtų proporcinga Lietuvos kaimo teritorijose 

palikti galioti dabartinį 8 kvapo vienetų apribojimą, nes siūlomas 5 kvapo vienetų apribojimas 

būtų perteklinis ir neigiamai veiktų Lietuvos konkurencingumą. 

 

Taip pat kyla klausimų dėl 8.1.4 punkto pakeitimo antros dalies, kurioje teigiama, kad nenustačius 

kvapo tyrimas vis tiek gali būti pradėtas dėl to, jog yra teorinė galimybė jog kvapas gali būti. Tokia 

formuluotė leistų tyrimą pradėti visais be išimties atvejais, nes teoriškai kvapą gali skleisti bet 

kokia ūkinė veikla. Siekiant išvengti neapibrėžtumo siūlytume sukonkretinti kokie papildomi 

duomenys leistų pradėti tyrimą tuo atveju, jeigu sudaryta komisija nenustato kvapo.   
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Investuotojų forumas yra pasirengęs detaliau pristatyti ir aptarti rašte pateiktas pastabas dėl 
pakeitimų projektų. 
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