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 ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas UAB „Antvita“ 
medienos ir medienos dirbinių esamos veiklai (statybinių dailidžių, stalių dirbinių gamyba ir kt.) bei 
planuojamai plėtrai, adresu Vilniaus 1 E Vaitkuškio k. Pabaisko sen. Ukmergės rajone. 

Pagrindiniai technologiniai procesai: atvežama mediena, kuri yra pjaunama, saugoma atvirose 
stoginėse, mediena pagal poreikį džiovinama esamoje džiovykloje. Paruošta mediena baldų ar kitų 
gaminių gamybai, rąstinių namų surinkimui krautuvais pervežama į dvejas gamybines patalpas: vienoje 
(rekonstruojamame pastate Vilniaus g. 1 E – stalių ceche) mediena obliuojama, klijuojama, šlifuojama, 
dažoma, o kitame pastate (sandėlyje, adresu Vilniaus g. 1 E) surenkami rastiniai namai. Pagaminta 
produkcija bus laikoma komplekse naujai pastatytuose sandėliuose, į kuriuos pervežama krautuvais. 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Antvita“ yra įsikūrusi komplekse, kuriame veikia su Vilniaus 1 E 
stalių cechu tiesiogiai susijusi medienos atvežimo, pjaustymo, obliavimo veikla gretimais adresais 
Vilniaus g. 1C, 1D, 1K, 1H, sanitarinė zona bus rekomenduojama įvertinus visuminį viso komplekso 
poveikį. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586 
(Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), priedo 8 skyriaus „Medienos bei medienos ir kamščio dirbinių, 
išskyrus baldus, gamyba. Šiaudelių ir pintų dirbinių gamyba“: 

 8.3. punkto nuostatais  (Statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba), 
planuojamai ūkinei veiklai reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 100 
metrų. Taikoma stalių cechui, sklype adresu Vilniaus 1 E. 

 ir 8.1. punkto nuostatais (Medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos 
impregnavimas), planuojamai ūkinei veiklai reglamentuojamas sanitarinės apsaugos 
zonos dydis – 500 metrų. Taikoma visiems kitiems sklypams, adresais Vilniaus g. 1C, 
1D, 1K, 1H. 

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 
normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos 100-500 m yra tikslinamos, jų pagrindimą pateikiant šioje 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

PVSV ataskaita parengta pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai  
metodinius nurodymus, patvirtintus 2004-07-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu Nr. 
V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 
patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2016-05-01).  

Rengiant ataskaitą atlikti akredituoti triukšmo matavimai bei triukšmo sklaidos, oro taršos ir 
kvapų modeliavimai, parengti sklaidos žemėlapiai. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB "ANTVITA" 

Adresas – Vilniaus g. 1E Vaitkuškio k., LT-20195 Ukmergės r. 

Tel.:  +37034066062 

Faks. +37068629588 

El. p. info@antvita.lt 

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „EKOSTRUKTŪRA“; 

Adresas – Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164; 

Tel.: +370 607 23980; 

El. p. info@ekostruktura.lt. 

Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-
552 (pateikta: ataskaitos 1 Priede). 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. +370 676 
08277, el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

3.  PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Pavadinimas: UAB "Antvita" medienos ir medienos dirbinių veikla adresu, Vilniaus g. 1E, 
Vaitkuškio k. Pabaisko sen., Ukmergės raj. 

Esama veikla: UAB „Antvita“ įmonės gamybinės veiklos pobūdis – rastinių namų ir kietųjų 
baldų bei jų komponentų – įvairaus dydžio stalų, komodų, miegamojo komplektų, laiptų, virtuvės 
komplektų ir kt. gamyba iš sausos išdžiovintos medienos, kuri atvežama ir džiovinama su veikla 
susijusiame komplekse.  

UAB „Antvita“ yra įsikūrusi komplekse, kuriame veikia su įmone tiesiogiai susijusi medienos 
atvežimo, pjaustymo, obliavimo veikla ir kitais adresais Vilniaus g. 1C, 1D, 1K, 1H, Vaitkuškio kaimas. 
Šiame komplekse yra dvi ir numatomos dar dvi sandėliavimo patalpos, dvi gamybinės patalpos su 
gateriais ir rastinių namų gamyba, atvyksta žaliavą atvežantis ir išvežantis sunkusis transportas, visame 
komplekse manevruoja krautuvai, todėl atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra vertinamas 
viso komplekso suminis poveikis. 

Planuojamų darbų aprašymas: UAB „Antvita“ numato plėtrą ir darbo sąlygų pagerinimą ir 
tuo tikslu planuoja  rekonstruoti esamą garažų paskirties pastatą, adresu Vilniaus g. 1E, į 783 m2 ploto 
gamybos paskirties pastatą (stalių cechą), kurio pagrindinė veikla – medienos apdirbimas, apimantis 
obliavimą, klijavimą, šlifavimą, dažymą. Po rekonstrukcijos pastate numatoma: trys kabinetai, 756 m2 
ploto gamybinės patalpos, poilsio patalpa, atskiros moterų ir vyrų persirengimo patalpos, keturios tualeto 
patalpos (WC), dvi dušo patalpos, keturi koridoriai ir valymo inventoriaus patalpa. Gamybinėse patalpose 
įrengta 2 vnt. pjovimo ir 1 vnt. skersinio pjovimo staklių, 3 vnt. frezavimo staklių, 2 vnt. programinių 
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staklių, 2 vnt. obliavimo staklių,  presas, grąžtas, dažymo sienelė, reisavimo staklės, šlifavimo-
kalibravimo staklės, spaustuvas.  

Gamybinėje patalpoje yra suprojektuota medžio drožlių ir dulkių nutraukimo nuo staklių 
sistema. Filtravimo plotas – 212 m². Numatomas rotorinis filtras pagamintas iš cinkuotų plieno lakštų ir 
skirtas išoriniam montavimui. Bendras oro kiekis 30000 m³/h. Atsižvelgiant į 60 % apkrovimą oro kiekis 
į filtrą 18000m³/h. Filtro sekcijų maišai pagaminti iš poliesterio su antistatiniu siūlu. Kiekviena sekcija su 
aptarnavimo/antisprogimo durimis. Numatomi 3 filtro regeneravimo ventiliatoriai sertifikuoti pagal 
„ATEX“ direktyvą. Ventiliatoriai skirti priešpriešiniu slėgiu išvalyti filtro maišus. Elektros energijos 
taupymui numatomas dažnio ir slėgio keitiklis. Filtravimo įrenginys pilnai išvalys orą ir surinks medžio 
dulkes ir pjuvenas į kaupyklą, iš kurios šios atliekos bus naudojamos bioenergijai gaminti. Išvalytas oras 
grąžinamas į patalpą, taip bus taupoma šiluma. 

Surinktos medienos atliekos iš stalių cecho transportuojamos į koridoriuje esančią briketų 
gamybos vietą arba į gretimame sklype esančią katilinę (įrengta kartu su džiovykla), kuri naudojama 
patalpų šildymui, taip pat medienos žaliavos džiovinimui džiovykloje. Katilinėje eksploatuojamas 480 
kW galio biokuro katilas (kuras – mediena), kuris taip pat įvertinamas kaip taršos šaltinis. Dūmai iš katilo 
šalinami per kaminą, kurio aukštis 12 m, skersmuo 0,4 m. Kietų dalelių valymui įrengtas multiciklonas, 
kurio išvalymo laipsnis ne mažesnis nei 85%. 

Šalia pastato Vilniaus g. 1E, gretimame sklype adresu Vilniaus g. 1H  formuojama nauja 9 vietų 
automobilių stovėjimo aikštelė. Per dieną į objektą atvažiuoja/išvažiuoja 12 lengvųjų automobilių. Per 
dieną į objektą atvyksta/išvyksta iki 2 sunkvežimių. Objekte manevruojantys du krautuvai per metus 
sudegina 22,6 t dyzelinio kuro (0,0904 t/dieną). 

Patalpų šildymui atskirame pastate įrengta kieto kuro (biokuro) katilas, kurio galia 500 kW. Per 
metus sunaudojama 2961 t arba 8709 m³ kuro. Kuras – nuo gamybos likusi mediena (įmonėje iš atliekų 
yra gaminamos granulės ir tiekiamos į katilą). Kuro degimo produktai šalinami į aplinką per 12 m aukščio 
kaminą (koordinatės 550311, 6119380 (LKS)).  

 
Veiklos adresas: Vilniaus apskritis, Ukmergės rajonas, Pabaisko seniūnija, Vaitkuškio kaimas, 

Vilniaus 1 E.  

Nagrinėjama vieta nuo Ukmergės miesto nutolusi apie 3 km  į pietus, įsikūrusi už Pašilės kaimo 
pietinio pakraščio, atokiau nuo Pašilės kaimo individualių gyvenamųjų namų kvartalų Kalno, Pergalės ir 
Medžiotojų gatvėse (kvartalai nutolę apie 160 m atstumu vakarų kryptimi), Vaitkuškio kaimo kalvos 
viršuje, senų angarų ir pievų aplinkoje. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinės apsaugos 
zonos ribas esamai medienos gaminių veiklai ir planuojamai plėtrai vadovaujantis Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Ukmergės 
skyriaus patikrinimo aktu 2017 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. PA.10-1475(17.14.1.10.24), UAB „Antvita“ 
vykdomai veiklai reikia: 

• atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

• nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ); 

• SAZ  įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. 
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1 pav. Nagrinėjama veikla ir jos kompleksinė teritorija (apimanti ne tik rekonstruojamą pastatą, tačiau ir susijusią veiklą) 
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2 pav. Nagrinėjama teritorija: Vilniaus apskritis, Ukmergės rajonas, Pabaisko seniūnija, Vaitkuškio 

kaimas, Vilniaus 1 E ir su ja susijusios veiklos kompleksas (adresais Vilniaus g. 1C, 1D, 1K,  1H) 

 
3 pav. Artimiausi rekonstruojamam pastatui ir visam kompleksui gyvenamieji namai 
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Greta vykdomos veiklos yra trys gyvenamieji namai: 

 gyvenamasis namas adresu Vilniaus g. 1B, kuris nuo rekonstruojamo pastato Vilniaus 1 E 
nutolęs 34 m, o nuo kitų komplekso pastatų 16 m. 

 gyvenamasis namas adresu Vilniaus g. 1A, kuris nuo rekonstruojamo pastato Vilniaus 1 E 
nutolęs 73 m, o nuo kitų komplekso pastatų 13 m. 

 gyvenamasis namas adresu Vilniaus g. 2B, kuris nuo rekonstruojamo pastato Vilniaus 1 E 
nutolęs 170 m, o nuo kitų komplekso pastatų 92 m. 

 

Rekonstruojamas pastatas Vaitkuškio kaimas, Vilniaus 1 E yra sklype, kurio plotas 0,5542 
ha, nuosavybės teise priklauso UAB „Antvita“. 

Sklypo kadastrinis Nr. 8143/0004:68, unikalus Nr. 4400-4433-2343. 

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Sklypo plotas: 0,5542 ha.  

 užstatyta teritorija: 0,4138 ha. 

 žemės ūkio naudmenos: 0,1278 ha. 

 keliai: 0,0126 

Sklype yra du pastatai (ūkinis pastatas (3 pav. pavaizduotas kaip nenaudojamas pastatas Nr. 3) 
ir pastatas-garažas (rekonstruojamas pastatas 3 pav. pavaizduotas kaip Nr. 1). 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Plotas 0,1209 ha. 

• VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0189 ha. 

• I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0068 ha. 

Kiti sklypai,  adresais Vilniaus g. 1C, 1D, 1K, 1H, kurie taip pat apima medienos gamybos, 
pjovimo, sandėliavimo vietas, biokuro katilinę ir medienos džiovyklą yra šie:  

 Sklypo kadastrinis Nr. 8143/0004:357, adresu Vilniaus g. 1H (jame formuojama nauja 9 
vietų automobilių stovėjimo aikštelė), sklypas nuosavybės teise, priklauso UAB 
„Antvita“ 

 Sklypo kadastrinis Nr. 8143/0004:358 (jame yra biokuro katilinė ir medienos 
džiovykla), (4 pav. pavaizduotas kaip pastatas Nr. 9), sklypas nuosavybės teise, 
priklauso Vytautui Pariokui (UAB „Antvita“ vadovui). 

 Sklypo kadastrinis Nr. 8143/0004:126, adresu Vilniaus g. 1C (yra stoginė, garažas, 
sandėlis), (4 pav. pavaizduota kaip pastatai Nr. 4-5-6-7), sklypas nuosavybės teise, 
priklauso Vytautui Pariokui (UAB „Antvita“ vadovui), Antaninai Pariokienei. 

 Sklypo kadastrinis Nr. 8143/0004:412 (sklype numatomas naujas sandėlis), (4 pav. 
pavaizduotas kaip pastatas Nr. 8). 
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4 pav. Nagrinėjama veikla ant regia.lt žemėlapio su veiklos zonoje esančiais sklypas ir adresais 
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Vandens tiekimas. Rekonstruojamam pastatui Ukmergės rajone šaltas vanduo bus tiekiamas iš esamų 
vandentiekio tinklų (esamo artezinio gręžinio). Vanduo bus naudojamas buities reikmėms. Gamybos procese 
vandens ištekliai nebus naudojami. Vandens įvadas projektuojamas į prie rekonstruojamo pastato priblokuotą 
sandėlį. Planuojama sunaudoti apie 150 m3/metus. 

Buitinės nuotekos. Buitinėms nuotekoms šalinti projektuojami buitinių nuotekų tinklai ir nuotekų 
valymo įrenginys. Buitinių nuotekų susidarymas bus lygus vandens suvartojimui buitiniams poreikiams. 
Buitinės nuotekos nuo sanitarinių prietaisų savitaka nuvedamos į tipinį naujai projektuojamą uždaro tipo 
biologinį buitinių nuotekų valymo įrenginį (3,75m³/d). Nuotekos išvalomos pagal Lietuvoje galiojančius 
aplinkosaugos reikalavimus t.y. LR Aplinkos ministro 2014-04-08 d. įsakymas Nr. D1-335 „Dėl nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Šalia nuotekų valymo įrenginio, hermetiškoje, sandarioje ir 
patvarioje dėžėje, montuojama orapūtė. Už valymo įrenginio projektuojamas mėginių paėmimo šulinys 
išleidžiamų nuotekų kontrolei. Išvalytos nuotekos projektuojamais tinklais išleidžiamos į esantį griovį. 

Gamybinės nuotekos. Gamybinių nuotekų nebus, vanduo gamyboje nenaudojamas.  

Lietaus nuotekos. Projekte sprendžiamas lietaus surinkimas nuo stogų. Pastato stogas - dvišlaitis, 
todėl projektuojama išorinė lietaus surinkimo sistema įrengiant lietaus surinkimo latakus ir lietvamzdžius, 
Surenkamos lietaus nuotekos žalingo poveikio aplinkai neturi, tad projektuojamais tinklais išleidžiamos į esamą 
tvenkinį.      

Šilumos energijos tiekimas. Įmonė šiluma apsirūpinama lokaliai, šilumos gamybai ir medienos 
džiovinimui įmonė eksploatuoja katilinę, kurioje įrengtas biokuro katilas, kurio galia 480 kW, deginamas kuras 
– mediena ir medienos briketai. Katilinėje sukūrenama 2961 t biokuro per metus. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Kaip iki šiol, po ūkio plėtros visos ūkinės veiklos 
metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal galiojančias Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakcija), perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkančioms ir 
transportuojančioms įmonėms, kurios yra registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre. 

Gamybos procesų metu susidaro šios medienos atliekos: biokuro (pjuvenos), pjuvenų iš atraižų ir 
gabalinės atliekos (malkos). Iš jų tame pačiame komplekse gaminami briketai, dalis atliekų sukūrenama 
katilinėje savo reikšmėms, likusios atliekos parduodamos. 

Rekonstrukcijos metu gali susidaryti šios atliekos: betono atliekos (kodas 17 01 01), mišrios statybinės 
atliekos (17 09 04), medis (17 02 01), geležis ir plienas (17 04 05), plastiko pakuotė (15 01 02), popieriaus 
pakuotė (15 01 01), medienos pakuotė (15 01 03) bei kitos panašios atliekos. Atliekų kiekiai nėra žinomi, 
atliekos bus tvarkomos pagal galiojančias „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“. Visos atliekos yra 
perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas 
tvarkančių įmonių registre. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su įmone vyksta nuo krašto kelio Nr.  231 Vytinė – 
Vaitkuškis – Ukmergė. Nuo šio kelio rekonstruojamas pastatas nutolęs apie 480 m ir eina žvyrkeliu ir 
gruntkeliu, asfalto dangos nėra. Nuo magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys PŪV nutolusi apie 3,7 km. 

Artimiausi gyvenamieji namai: rekonstruojamas pastatas Vilniaus 1 E ir planuojama automobilių 
stovėjimo aikštelė nuo artimiausio gyvenamojo namo adresu Vilniaus g. 1B, nutolę 34 m atstumu, nuo 
gyvenamojo namo adresu Vilniaus g. 1A, nutolę 64 m atstumu, nuo Vilniaus g. 2B, nutolę 170 m atstumu. 
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Artimiausios mokslo įstaigos: Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės 
m., Pivonijos g. 7) nuo UAB „Antvita“ teritorijos nutolusi ~0,9 km atstumu; Ukmergės Pašilės progimnazija 
(Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Pašilės g. 19) nuo ūkinės veiklos vietos nutolusi ~0,8 km atstumu. 

Artimiausios gydymo įstaigos: UAB „Teragyda“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Antakalnio g. 60) 
nuo UAB „Antvita“ sklypo nutolusi ~4 km atstumu; UAB „Vilkmergės klinika“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės 
m., Kauno g. 80) nuo UAB „Antvita“ teritorijos nutolusi ~5 km atstumu; viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė, 
viešoji įstaiga Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Vytauto g. 105) 
nuo ūkinės veiklos vietos nutolusios ~6 km atstumu. 

Artimiausi apgyvendinimo paslaugas teikiantys objektai: Birutės Norušaitienės sodyba (Ukmergės r. 
sav., Pivonijos sen., Urniežių I k.) nuo UAB „Antvita“ sklypo nutolusi ~9,5 km atstumu; Gintaro Verbicko 
kaimo turizmo sodyba (Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Kertušo k. 2) nuo UAB „Antvita“ teritorijos nutolusi 
~11 km atstumu. 

Artimiausi maitinimo paslaugas teikiantys objektai: užeiga „Kolegos“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės 
m., Pašilės g. 10) nuo ūkinės veiklos vietos nutolusi ~0,7 km atstumu; N. Drozd individuali įmonė (valgykla) 
(Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Vilniaus g. 100C) nuo UAB „Antvita“ sklypo nutolusi ~3,5 km atstumu. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Pašilės Šv. Barboros bažnyčia (Ukmergės r. sav., 
Ukmergės m., Pašilės g. 16) – nuo UAB „Antvita“ teritorijos nutolęs ~0,7 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Ukmergės kultūros centras (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., 
Kauno g. 8) – nuo UAB „Antvita“ sklypo nutolęs ~5 km atstumu; Ukmergės kraštotyros muziejus (Ukmergės r. 
sav., Ukmergės m., Kęstučio a. 5) nuo ūkinės veiklos vietos nutolęs ~5,2 km atstumu. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatas – Pašilės seniūnaitija (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., 
Pašilės g. 19) – nuo UAB „Antvita“ teritorijos nutolusi ~0,8 km atstumu.  

Artimiausias prekybos paskirties pastatas – Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvė Nr. 19 
„Pušelė“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Pašilės g. 8A) – nuo UAB „Antvita“ sklypo nutolusi ~0,7 km 
atstumu. 

 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI 

 
Oro tarša. Aplinkos oro teršalai susidarys vykdant medienos dirbinių dengimą (dažymą, aliejavimą) tam 

skirtoje darbo vietoje. Dažymo darbai vykdomi tam skirtoje darbo vietoje, kur įrengta susidarančio dažymo 
priemonių aerozolio nutraukimo sienelė, oro šalinimo į aplinką ortakis - aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 001. 
Šalinamo oro debitas 3500 m3/h, ortakio aukštis 6,6 m, skersmuo 0,3 m. 

Projektuojamame medienos dirbinių ceche bus įrengta drožlių, pjuvenų nutraukimo sistema. Nutrauktas 
oras pilnai išvalomas sistemos filtruose ir grąžinamas atgal į darbo patalpas, aplinkos oro taršos nebus.  

Patalpų šildymui, taip pat medienos žaliavos džiovinimui džiovykloje reikalinga šiluma tiekiama iš 
vietinės katilinės. Katilinėje eksploatuojamas 480kW galio biokuro katilas (kuras – mediena), kuris taip pat 
įvertinamas kaip taršos šaltinis. Dūmai iš katilo šalinami per kaminą, kurio aukštis 12 m, skersmuo 0,4 m. Kietų 
dalelių valymui įrengtas multiciklonas, kurio išvalymo laipsnis ne mažesnis nei 85%. 
 

Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinami įmonės teritorijoje esantys automobilių 
privažiavimai, judanti krovos technika. Per dieną į objektą atvažiuoja/išvažiuoja 12 lengvųjų automobilių. Per 
dieną į objektą atvyksta/išvyksta iki 2 sunkvežimių. Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 - Last Update June 2017  (įrašyta į aplinkos 
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ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo 
metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). 1.A.3.b Road transport. Skaičiavimai 
atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio 
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.  

Objekte manevruojantys krautuvai per metus sudegina 22,6t dyzelinio kuro (0,0904t/dieną). Krovos 
technikos aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA air pollutant emission 
inventory guidebook 2016 – Update May 2017  (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu 
Nr.395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“ su vėlesniais 
pakeitimais). 1.A.2.f.ii Non-road mobile sources and machinery.  

1 Lentelė. Teršalų sklaidos modeliavimo rezultatų suvestinė 

Eil. 
Nr. 

Teršalo  
pavadinimas 

Ribinė vertė Max pažeminė koncentracija 

   Absoliutiniais 
vienetais           

Ribinės vertės  dalimis 

1variantas 

1. CO 10 mg/m3 0,174 <0,1 

2. NO2 200 ug/m3 74,87 0,37 

40ug/m3 6,146 0,15 

3. Kietos dalelės KD10 50 ug/m3 3,151 <0,1 

40 ug/m3 1,317 <0,1 

4. Kietos dalelės KD2,5 25 ug/m3 0,976 <0,1 

5. 
 

Sieros dioksidas 350 ug/m3 54,50 0,16 

125 ug/m3 23,39 0,19 

6. Acetonas 0,35mg/m3 0,002 <0,1 

7. Butanonas 0,1mg/m3 0,003 <0,1 

8. Butilacetatas 0,1mg/m3 0,023 0,23 

9. Etilacetatas 0,1mg/m3 0,002 <0,1 

10. Izopropilbenzenas 0,014 mg/m3 9,9*10-4 <0,1 

11. Ksilenas 0,2mg/m3 8,8*10-4 <0,1 

12. LOJ 5,0mg/m3 0,010 <0,1 

13. Metilizobutilketonas 0,1 mg/m3 0,004 <0,1 

14. Mezitilenas 0,1 mg/m3 3,5*10-4 <0,1 

15. Solventnafta 0,2 mg/m3 0,002 <0,1 

16. 1,2,4-trimetilbenzenas 0,02 mg/m3 5,0*10-5 <0,1 

2 variantas 

1. CO 10 mg/m3 0,393 <0,1 

2. NO2 200 ug/m3 76,64 0,38 

40ug/m3 7,787 0,19 

3. Kietos dalelės KD10 50 ug/m3 12,64 0,25 

40 ug/m3 10,74 0,27 

4. Kietos dalelės KD2,5 25 ug/m3 9,590 0,38 

5. Sieros dioksidas 350 ug/m3 56,60 0,16 

125 ug/m3 25,49 0,20 

6. LOJ 5,0mg/m3 0,010 <0,1 

Pagal atliktų sklaidos skaičiavimų rezultatus galima teigti, kad į aplinką išmetamų teršalų (kietos dalelės 
KD10, kietos dalelės KD2,5, sieros dioksidas, acetonas, butanonas, butilacetatas, etilacetatas, 
izopropilbenzenas, ksilenas, LOJ, metilizobutilketonas, mezitilenas, solventnafta, 1,2,4-trimetilbenzenas) 
koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys. Modeliavimo rezultatai rodo, objekto įtaka 
teršalų koncentracijai aplinkos ore bus nežymi. Sklaidos modeliavimo žemėlapiuose taip pat pateikiamos 
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prognozuojamos teršalų koncentracijos prie artimiausių gyvenamųjų teritorijų, išmetamų teršalų koncentracijos 
aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys. 

 
Kvapai. Kvapų šaltinis medienos dirbinių gamybos įmonėje – dažyklos vėdinimo sistemos ortakis, per 

kurį į aplinką šalinami įvairūs kvapą turintys LOJ, taip pat biokuro katilinės kaminas. Eksploatuojant kaminą 
išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas ir sieros dioksidas. 

Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų [HN 
121:2010]. Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus - europinis 
kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 
europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3). Europinis kvapo vienetas – kvapiosios medžiagos (kvapiųjų medžiagų) 
kiekis, kuris išgarintas į 1 kubinį metrą neutraliųjų dujų standartinėmis sąlygomis sukelia kvapo vertintojų 
grupės fiziologinį atsaką (aptikimo slenkstis), ekvivalentišką sukeliamam vienos europinės pamatinės kvapo 
masės (EROM), išgarintos į vieną kubinį neutraliųjų dujų metrą standartinėmis sąlygomis. Cheminės medžiagos 
kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų 
(ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro 
kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo 
slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1OU/m3). 

Kvapo sklaidos modeliavimui reikalingų duomenų skaičiavimai atlikti remiantis „Kvapų valdymo 
metodinėmis rekomendacijomis“ (VGTU, 2012 m.). Kvapo emisijos suskaičiuotos įvertinant medžiagų 
koncentraciją ir kvapo slenksčio vertę, pagal šiuos duomenis apskaičiuota kiekvienos medžiagos sukeliama 
kvapo emisija. Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD View”, AERMOD 
matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti.  

Atliktas kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas rodo, kad kvapo koncentracija pusės valandos 
vidurkio intervale, visais atvejais nesieks ribinės 8 OUE/m3 vertės. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija 
gali siekti 1,443 OUE/m3, veiklos teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. 
Pagal modeliavimo duomenis, prie artimiausių gyvenamųjų teritorijų kvapo koncentracija gali siekti 
0,43OUE/m3, artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus 
pasiekiama. Atliktas kvapų koncentracijos modeliavimas rodo, kad kvapas ūkinės veiklos teritorijoje ir prie 
artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus juntamas, ribinė 8OUE/m3 vertė nebus viršijama, neigiamas 
poveikis nenumatomas. 

Triukšmas. Pagrindiniai triukšmingi technologiniai procesai: atvežama mediena, kuri yra pjaunama 
gateriais, grandiniu pjūklu, saugoma atviroje stoginėje, mediena pagal poreikį džiovinama esamoje džiovykloje. 
Paruošta mediena rąstinių namų, baldų ar kitų gaminių gamybai pervežama į dvejas gamybines patalpas: vienoje 
(rekonstruojamame pastate Vilniaus g. 1 E) mediena pjaunama, obliuojama, klijuojama, šlifuojama, dažoma, o 
kitame pastate (sandėlyje, adresu Vilniaus g. 1 C) surenkami rastiniai namai. Įmonėje esantys dyzeliniai gateriai 
užbaigus statybas bus pakeisti elektriniais, todėl gali būti dar tylesni nei naudojami šiuo metu.  

Iš stacionarių triukšmo šaltinių įmonėje triukšmą kelia medienos apdribimo įranga: staklių cechas, 
džiovykla, gateriai, todėl rekonstruojamame pastate ir visame komplekse buvo atlikti trys akustinio triukšmo 
matavimai (2018 m. sausio 29 d. akredituotos triukšmo matavimo įmonės UAB „Akustinių tyrimų centras“ 
fizikinių tyrimų laboratorija): 

 Stalių ceche nuo įvairių įrenginių, 

 Stoginėje, veikiant gateriui ir grandininiam pjūklui, 

 Aplinkoje, Prie džiovyklos ir katilinės durų 

Triukšmą įmonės teritorijoje keliantis transportas: lengvasis darbuotojų, savininkų, sunkusis 
(atvežantis žaliavą ir išvežantis produkciją) bei krautuvas. Numatoma, kad po gamybinio pastato 
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rekonstrukcijos lengvojo ir sunkiojo transporto kiekis nesikeis, tik bus pageriamos susisiekimo sąlygos, įrengta 
tvarkinga automobilių stovėjimo aikštelė, kurios šiuo metu nėra. 

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo parodė, kad triukšmo ribinės vertės pagal 
HN 33:2011 nėra viršijamos. Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai nuo visų įmonės esančių 
triukšmo šaltinių parodė, kad prie Vilniaus g. 2B namo ir sklypo triukšmo ribinės vertės nėra viršijamos, 
kadangi triukšmas dienos metu sieks ties sklypo riba sieks 48,6 dB(A), vakaro ir nakties metu nedirba, o paros 
triukšmas sieks 45,6 dB(A). Kitose gyvenamosiose aplinkose Vilniaus g. 1B ties dienos metu ties sklypo riba 
sieks 43,9 dB(A), paros triukšmas sieks 40,8 dB(A),  prie gyvenamo namo Vilniaus g. 1A (sklypas 
nesuformuotas) dienos metu ties sklypo riba sieks 47,2 dB(A), paros triukšmas sieks 44,2 dB(A). Nustatyta, kad 
vykdant veiklą triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. 
V–604) nurodytas ribines vertes ir neigiamo poveikio dėl triukšmo nenumatoma. įvertinami kiti reikšmingi 
planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės 
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai; 

Biologiniai veiksniai. Dažniausiai sutinkami biologiniai rizikos veiksniai yra šiose pagrindinėse veiklos 
srityse ir darbo vietose, kur biologinės medžiagos yra rizikos veiksniai: maisto produktų gamyba, žemės ūkis, 
miškininkystė, sodininkystė, bet kokia veikla, susijusi su gyvūnais ir gyvulinės kilmės medžiagomis, sveikatos 
apsauga ir socialinis darbas, atliekų tvarkymas, nuotekų tvarkymas, mikrobiologijos tyrimų laboratorijos ir 
biotechnologijų įmonės, medienos perdirbimo įmonės, metalo perdirbimo įmonės, antrinių žaliavų perdirbimo 
įmonės, statybos ir statybinių medžiagų įmonės, darbo zonos, kuriose yra oro kondicionavimo sistemos ir didelė 
drėgmė, archyvai, muziejai, bibliotekos. 

Medienos dulkės – rizikos veiksnių mišinys. Jos susideda iš celiuliozės, hemiceliuliozės ir lignino, gali 
turėti daug organinių priemaišų (glikozidų, kanonų, taninų, terpenų, aldehidų), jose taip pat gali būti tirpiklių, 
klijų, fungicidų, mikroorganizmų. Pagal Tarptautinio vėžio tyrinėjimo centro klasifikatorių, medienos dulkės 
priskiriamos I grupei (veiksniams, kurių kancerogeniškumas žmogui įrodytas). Medienos dulkių dalelės, 
nusėdančios tiek nosies ertmėje, tiek apatiniuose kvėpavimo takuose, sudaro įkvepiamąją šių dulkių frakciją. 
Higienos instituto Cheminių veiksnių tyrimo laboratorija 2002–2007 metais atliko 464 medienos dulkių 
koncentracijų tyrimus 22-jų Lietuvos įmonių darbo aplinkos ore. Daugiausia tyrimų atlikta baldų gamybos 
įmonėse (353 tyrimai) bei medienos ir kamštienos gaminių gamybos įmonėse (33 tyrimai). 19 proc. visų tyrimų 
rezultatų viršijo ribinį 5,00 mg/m3 dydį (medienos ir kamštienos gaminių gamyboje – 48,5 proc. visų tyrimų). 
Nors Lietuvoje medienos apdirbimo įmonėse dirba apie 47 000 darbuotojų, tačiau profesinių susirgimų dėl 
dulkių poveikio beveik nenustatoma. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus 
Profesinių ligų valstybės registro duomenimis, 2016 metais Ukmergės rajono savivaldybėje buvo nustatytas 1 
profesinės ligos atvejis, sąlygotas biologinių veiksnių poveikio, kuris susijęs su veikla transporto srityje. 
Papildomai pažymime, kad 2017 metais Vilniaus apskrityje naujai nustatytų profesinių ligų atvejų skaičius siekė 
45 atvejus, iš jų 2 – Ukmergės rajono savivaldybėje. 

Pastaraisiais metais pasaulyje atliktų epidemiologinių tyrimų, nagrinėjusių medienos dulkių poveikio ir 
piktybinių navikų išsivystymo ryšį, rezultatai patvirtina, jog įkvepiamosios frakcijos medienos dulkės yra 
reikšmingas rizikos veiksnys formuojantis nosies ertmės ir ančių adenokarcinomai. Paskutiniaisiais metais 
publikacijų autoriai sieja darbą medienos dulkėmis užterštoje aplinkoje ir su kitų viršutinio kvėpavimo trakto 
organų piktybinių navikų rizika bei patvirtina ne tik kietmedžio, bet ir minkštmedžio pavojingumą sveikatai. 
Pavieniais tyrimais nustatyta, kad medienos dulkių poveikis didina riziką susirgti plaučių vėžiu. Tačiau darbas, 
veikiant medienos dulkėms, yra susijęs ir su nepiktybinių ligų rizika. Medienos dulkių poveikio bei įvairių 
kvėpavimo takų ligų rizikos ryšys – plačiai nagrinėjama problema. Nustatyta, kad medienos pramonės įmonių 
darbuotojai dažniau serga kvėpavimo sistemos sutrikimais: viršutinių kvėpavimo takų sudirginimu, bronchitu, 
gleivių staze nosyje. Jiems taip pat dažniau pablogėja ventiliacinė plaučių funkcija, formuojasi astma. Profesinis 
kontaktas su medienos dulkėmis taip pat gali išprovokuoti alerginį dermatitą. 
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Siekiant išvengti galimo neigiamo biologinių veiksnių poveikio sveikatai, vykdant UAB „Antvita“ ūkinę 
veiklą bus naudojamos kokybiškos asmeninės apsaugos priemonės, skirtos darbuotojams; sudarytos sveikatai 
saugios ir nekenksmingos darbo sąlygos; taikomos šiuolaikiškos, higieną užtikrinančios priemonės; teisės aktų 
bei kitų dokumentų, reglamentuojančių planuojamai ūkinei veiklai keliamus reikalavimus, laikymasis ir kt. 

Psichologiniai veiksniai. Planuojamos ūkinės veiklos metu psichologiniai veiksniai, kaip vieni iš 
veiksnių, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai, nėra numatomi dėl žemiau pateikiamų motyvų: 

 sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, bus naudojamas atsižvelgiant į pagrindinę žemės 
naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą; 

 ūkinė veikla bus vykdoma užtikrinant teisės aktuose ir/ar kituose dokumentuose keliamus 
reikalavimus tokio pobūdžio veikloms; 

 galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, kvapų, triukšmo) 
nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje viršijamos nebus. 

 

5. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS  

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (veiklos sukeliamo triukšmo, aplinkos 
oro teršalų, kvapų vertinimą), nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų bei 
triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nei vienoje artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje, nei už rekomenduojamos SAZ ribų nebus viršijamos. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant ūkinę veiklą 
yra ir toliau bus naudojamos šiuolaikiškos, kokybiškos, aplinkai ir sveikatai saugios medžiagos, technologijos 
bei kitos priemonės, įmonės aplinka tvarkoma, modernizuojama. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, papildomos priemonės, padėsiančios išvengti ar sumažinti 
neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai nėra reikalingos,  todėl nenumatomos. 

 

6. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLEI. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyti šie faktai: 

 atlikto aplinkos oro teršalų modeliavimas (nuo medienos apdirbimo, dažymo ir kt.,  nuo 
transporto) rodo, kad į aplinką išmetamų teršalų (kietos dalelės KD10, kietos dalelės KD2,5, 
sieros dioksidas, acetonas, butanonas, butilacetatas, etilacetatas, izopropilbenzenas, ksilenas, 
LOJ, metilizobutilketonas, mezitilenas, solventnafta, 1,2,4-trimetilbenzenas) koncentracijos 
aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys. Modeliavimo rezultatai rodo, objekto įtaka 
teršalų koncentracijai aplinkos ore bus nežymi. Sklaidos modeliavimo žemėlapiuose taip pat 
pateikiamos prognozuojamos teršalų koncentracijos prie artimiausių gyvenamųjų teritorijų, 
išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais neviršys, neigiamas 
poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas 

 atliktas kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas (nuo medienos apdirbimo, dažymo ir kt.) 
rodo, kad kvapo koncentracija pusės valandos vidurkio intervale, visais atvejais nesieks 
ribinės 8 OUE/m3 vertės. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija gali siekti 1,443 
OUE/m3, veiklos teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. 
Pagal modeliavimo duomenis, prie artimiausių gyvenamųjų teritorijų kvapo koncentracija gali 
siekti 0,43OUE/m3, artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje kvapas nebus juntamas, nes 
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1OUE/m3 vertė nebus pasiekiama. Atliktas kvapų koncentracijos modeliavimas rodo, kad 
kvapas ūkinės veiklos teritorijoje ir prie artimiausios gyvenamosios teritorijos nebus juntamas, 
ribinė 8OUE/m3 vertė nebus viršijama, neigiamas poveikis nenumatomas. 

 Atlikti akredituoti triukšmo matavimai ir triukšmo sklaidos modeliavimų rezultatai nuo visų 
įmonės esančių triukšmo šaltinių parodė, kad ribinės vertės gyvenamojoje aplinkoje nuo viso 
komplekso veiklos nėra viršijamos pagal ( HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“). Gauti rezultatai 
rodo, kad prie gyvenamojo namo Vilniaus g. 2B triukšmas dienos metu sieks ties sklypo riba 
sieks 48,6 dB(A), vakaro ir nakties metu nedirba, o paros triukšmas sieks 45,6 dB(A), 
gyvenamojoje aplinkoje Vilniaus g. 1B ties dienos metu ties sklypo riba sieks 43,9 dB(A), 
paros triukšmas sieks 40,8 dB(A),  prie gyvenamo namo Vilniaus g. 1A (sklypas 
nesuformuotas) dienos metu ties sklypo riba sieks 47,2 dB(A), paros triukšmas sieks 44,2 
dB(A). 

 įrengimų, kurie sukelia pavojingas vibracijas įmonėje nėra, todėl pagal šį aspektą padidinto 
vibracijos pavojaus nenustatyta. 

 Įmonė dirba tik dienos metu, atlikti vertinimai parodė, kad nei artimiausiose gyvenamosiose 
aplinkose, nei už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų triukšmo, oro taršos, kvapų 
viršijimai nenumatomi. 

 

7. REKOMENDUOJAMA SANITARINĖ APSAUGOS ZONA 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl sanitarinės apsaugos 
zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586 (Suvestinė redakcija 
nuo 2016-05-01), priedo 8 skyriaus „Medienos bei medienos ir kamščio dirbinių, išskyrus baldus, gamyba. 
Šiaudelių ir pintų dirbinių gamyba“: 8.1. punkto nuostatais (Medienos pjaustymas ir obliavimas, medienos 
impregnavimas), planuojamai ūkinei veiklai reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500 metrų; ir 
8.3. punkto nuostatais  (Statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba), planuojamai ūkinei veiklai 
reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 100 metrų. Atliekant planuojamos ūkinės veiklos plėtros 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos. 

 
Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių (triukšmo sklaidos, 

aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo) sklaidos analizę, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį 
visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB "Antvita" medienos ir medienos dirbinių 
veikla adresu, Vilniaus g. 1E, Vaitkuškio kaime Pabaisko seniūnijoje, Ukmergės rajone, nustatyti – sanitarinės 
apsaugos zonos ribas nustatyti, apimančias visą medienos apdirbimo kompleksą (medienos atvežimo, 
pjaustymo, obliavimo veikla ir kitais adresais Vilniaus g. 1C, 1D, 1K, 1H, Vaitkuškio kaime) ir 
patenkančią į 5 sklypus, kadastro numeris Nr. 8143/0004:68, Nr. 8143/0004:357, Nr. 8143/0004:358, Nr. 
8143/0004:126, Nr. 8143/0004:412. Visi sklypai nuosavybės teisės priklauso UAB „Antvita“ arba UAB 
„Antvita“ vadovui Vytautui Pariokui, Antaninai Pariokienei. 

Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 3 ha.  
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5 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos, 2018 m.  
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Sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžio tikslinimas pagrindžiamas šiais argumentais pagal 
fizikinę ir cheminę taršą: 

 atlikus objekto eksploatacijos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos 
modeliavimą, nustatyta, kad visų teršalų koncentracijos neviršys teisės aktuose 
nustatytų aplinkos oro teršalų ribinių verčių už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos 
ribų ir artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. 

 atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu sklindančio triukšmo 
lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už siūlomos 
sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. 

 atliktas kvapų sklaidos modeliavimas parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos metu 
skleidžiami kvapai neviršys teisės aktuose nustatytos kvapo koncentracijos ribinės 
vertės už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose 
aplinkose. 

 

Pažymime, kad į siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribas gyvenamosios paskirties pastatai 
(namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, 
gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, 
rekreacinės teritorijos, kiti objektai nepatenka. 

 


