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 ĮVADAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas UAB „Blastera“ 
žuvies perdirbimo cechui, adresu Pramonės g. 11 Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r.  

Planuojamame 319,44 m2 ploto žuvų perdirbimo ceche numatoma apdoroti, marinuoti, 
rūkyti ir vytinti žuvį. Per dieną planuojama perdirbti iki 400-500 kg žuvies.  

Šiuo metu 0,7435 ha sklype, uždarame 348,61 m2 ploto pastate yra vykdomas žuvų 
auginimas (žuvivaisos ferma), tačiau įmonė planuoja plėstis apimant ir žuvies perdirbimą. 
Numatoma, kad 24 baseinuose auginamos žuvys (šamai) ne tik bus parduodami žali, tačiau įmonė 
savo sklype planuoja pastatyti naują pastatą, kuriame būtų žuvų perdirbimo cechas, rūkyklos, 
vytinimo patalpos. 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 601.1. punkto nuostatomis (kai gamybos pajėgumas iki 5 tonų žuvų 
per parą), UAB „Blastera“ planuojamai ūkinei veiklai – „Žuvų perdirbimas ir konservavimas“ – 
taikomas 50 metrų sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos 
zonos ribos 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).  

Žuvų auginimo fermoje nuo esančių baseinų kaip ir nuo akvariumų kvapai nesusidaro 
(baseinuose kaip ir akvariumuose vanduo filtruojamas), kvapai susidarys tik nuo planuojamų rūkyklų 
ir vytinimo. Rengiant ataskaitą atlikti kvapų, oro taršos, triukšmo sklaidos modeliavimai ir 
vertinimas. Vadovautasi projektinių pasiūlymų duomenimis (rengėjas UAB „Ukmergės projektas“, 
techninėmis įrenginių specifikacijomis, teisės aktais ir rekomendacijomis. 
  



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)  3 

1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „BLASTERA“ 

Adresas – Vilties g. 6, LT-20175 Ukmergė 

Tel.:  + 370 340 57180 

Faksas. - 

El. p. edudenas@blastera.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  

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

 

3.  PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

Pavadinimas: UAB „Blastera“ žuvies perdirbimo cechas, adresu Pramonės g. 11 Statikų k., 
Deltuvos sen., Ukmergės r. 

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. 
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, UAB „Blastera“ 
planuojama ūkinė veikla priskiriama C-ių sekcijai „Apdirbamoji gamyba“, 10 skyriui „Maisto 
produktų gamyba“, 10.2 grupei „Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas“, 10.20 
klasei „Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas“. 

Planuojamame 319,44 m2 ploto žuvų perdirbimo ceche numatoma apdoroti, marinuoti, 
rūkyti ir vytinti žuvį. Per dieną planuojama perdirbti 400-500 kg žuvies. 

Šiuo metu 0,7435 ha sklype, uždarame 348,61 m2 ploto pastate yra vykdomas žuvų 
auginimas (žuvivaisos ferma), tačiau įmonė planuoja plėstis apimant ir žuvies perdirbimą. 
Numatoma, kad 24 baseinuose auginamos žuvys (šamai) ne tik bus parduodami žali, tačiau įmonė 
savo sklype planuoja pastatyti naują pastatą, kuriame būtų žuvų perdirbimo cechas, rūkyklos, 
vytinimo patalpos. 
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Naujas pastatas bus sujungtas su žuvų auginimo patalpa, kad patogiau butų tiekti žaliavą į 
cechą, todėl projektuojamas naujas pastatas bus blokuojamas prie esamo pastato, sukuriant vientisą 
pastatų kompleksą, prisitaikant prie esamo pastato stiliaus, medžiagų sudėties, spalvų suderinamumo. 
Projektuojant gerbūvį, numatoma, prie esamų aikštelių įrengti 3 lengvųjų automobilių parkavimui 
vietas, privažiavimą prie projektuojamo pastato ir 200 m² betoninių trinkelių dangos aikštelę. 

Projektuojamame žuvies apdirbimo ceche numatoma įrengti dvi žuvies gaminių rūkyklas, 
vytinimo kamerą. Rūkyklos ir vytinimo kamera planuojamos su degimo pakuromis, kuriose bus 
deginamos malkos ar medienos skiedros. Ceche numatomas perdirbti žuvies kiekis – 125 t/metus. 

1. Lentelė. Projektuojamo pastato (žuvų perdirbimo cecho) techniniai rodikliai 

1. Pastato bendras plotas 319,44 m2 

2. Pastato užstatymo plotas 347 m2 

3. Pastato tūris 1287 m³ 

4.. Pastato aukštis 4,30 m 

5. Užstatymo tankumas 10%. 

6. Užstatymo intensyvumas 9%. 

 

Trumpas technologinio proceso aprašymas. Projektuojamas žuvies perdirbimo cechas bus 
sublokuotas su esamu pastatu. Esamame pastate yra veisiama žuvis – šamai. Naujame pastate per 
dieną planuojama perdirbti 400-500 kg žuvies. Numatomas asortimentas: 

 50 proc. skrosto ir valyto su galva šamo (šalto rūkymo žuvis; karšto rūkymo žuvis ir 
vytinta žuvis); 

 40 proc. skrosto ir valyto šamo be galvos (filė; marinuotas šamas; atliekos, tinkamos 
perdirbimui; skrosta ir valyta žuvis pardavimui); 

 10 proc. žuvies bus skirta parduoti be perdirbimo. 

Žuvis (gyva) sudedama į plastikines talpas ir koridoriumi atgabenama į gamybos cecho 
patalpą. Ceche žuvis rankiniu būdu yra išvaloma ir išdorojama. Iš viso ceche yra numatytos 3 darbo 
vietos (3 stalai su plautuvėmis). Gamybos ceche taip pat yra numatyta fasavimo zona. Čia produkcija 
(skrosta ir valyta žuvis be galvos) sufasuojama į pakuotę ir nunešama į šaldymo kameras (-18° C) ir 
Nr. 6 (0/+2° C) sandėliavimui iki išvežant. 

Iki rūkymo ir vytinimo proceso pradžios produkcija (skrosta ir valyta su galva žuvis) laikoma 
šaldymo kameroje, kurios temperatūros režimas yra 0/+2° C. Rūkymui ir vytinimui yra numatytos 3 
rūkyklos patalpoje. Rūkyta ir vytinta žuvis iš rūkyklų gabenama į atvėsinimo kamerą. Atvėsinta 
produkcija sufasuojama patalpoje ir laikoma šaldymo kameroje. iki išvežimo. Vėžimėliai plaunami 
inventoriaus plovimo patalpoje ir grąžinami į gamybos cechą. Pakuotės sandėliavimui yra skirta 
patalpa. Gatavos produkcijos taros plovimas numatytas patalpoje. Prieskonius, kurie bus naudojami 
gamybos procese numatoma laikyti patalpoje. Atliekos surenkamos ir laikomos šaldymo kameroje 
iki išvežant.  
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Buitinės personalo patalpos (persirengimo patalpa, dušas, tualetas) yra projektuojamos tarp 
C-D ir 2-4 ašių. Patalpoje Nr. 11 planuojama laikyti valymo inventorių. 

 
1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos technologinių procesų schema
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Planuojamos veiklos adresas: Pramonės g. 11 Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. 

Teritorija planuojama Ukmergės rajone, ribojasi su Ukmergės miesto vakarine dalimi, kurioje 
vyrauja pramoniniai objektai.  Sklypas šiaurėje, rytuose ir pietuose ribojasi su neužstatytais sklypais, 
vakaruose su Pramonės gatve, kuri jungia Deltuvos ir Kauno gatves. 

Veiklos vieta aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar 
kt. požiūriais, nėra reikšminga, kadangi saugomų gamtinių ar kultūros vertybių, jautrios gamtinės 
aplinkos, visuomeninių pastatų (darželių, mokyklų, ligoninių ir kt.) šalia nėra. Ekonominiu aspektu 
vieta reikšmingesnė, nes greta vykdoma komercinė ir sandėliavimo veikla (yra angarai, vykdoma 
prekybos veikla ir pan.). 

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos veiklos sklypo nutolę 230-270 m atstumu: 
gyvenamasis namas, adresu Pramonės g. 21, Statikai, Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. nutolęs apie 
230 m šiaurės kryptimi, gyvenamasis namas Kauno g. 57, Ukmergė  nutolęs apie 240 m pietų 
kryptimi. Artimiausi gyvenamieji kvartalai Upelio gatvėje Statikai, Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. 
nutolę apie 270 m vakarų kryptimi. 

Pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro  išrašą ir pagal Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų žemėlapį skelbiamą informacinėje sistemoje www.geoportal.lt, sklypas nepatenka 
į gretimų objektų, kuriems būtų nustatyta SAZ zonas. 

 

 
2 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta Ukmergės rajone, palei Ukmergės miesto vakarinį 
pakraštį 
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3 pav. Gretimi sklypai pagal regia.lt 

4 pav. Sklypas nesiriboja su gyvenamosiomis aplinkomis. Artimiausi gyvenamieji namai Artimiausi 
gyvenamieji namai nuo planuojamos veiklos sklypo nutolę 230-270 m atstumu 
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5 pav. Nagrinėjama teritorija ir artimiausios gyvenamosios aplinkos  
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VĮ „Registrų centras“ duomenimis sklypo unikalus registro numeris: 4400-2085-5172.  

Sklypo plotas: 0,7435 ha 

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Žemės ūkio naudmenų plotas: 0,6418 ha 

Iš jo ariamos žemės plotas: 0,6418 ha 

Užstatyta teritorija: 0,1017 ha 

Nuosavybės teise priklauso – UAB „Blastera“ (PŪV organizatorius).  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos. Plotas 0,1632 ha. 

 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,2024 ha 

 

Vandens tiekimas. Vanduo naudojamas tiek gamyboje (žuvų auginimui), tiek buitiniais 
tikslais. Šaltas vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. Po plėtros pasijungimas 
numatomas nuo esamos žuvivaisos fermos vandens įvado. Geriamas vanduo bus naudojamas ūkio - 
buities bei technologijos reikmėms. 

Karšto vandens ruošimui numatomas šilumos siurblys oras - vanduo su naujos kartos DC 
inverteriniu dviejų pakopų kompresoriumi turinčiu net 8 KW šildymo galią. Vanduo pašildomas iki 
+65°C. Darbinės tempeartūros diapazonas nuo -30°C iki +48°C. Metinis efektyvumo koeficientas 
(SCOP) – 4,0 (A++). Numatoma daugiafunkcinė talpa FRW 1000 ltr su 6,25 m² karšto vandens 
ruošimo gyvatuku ir papildomas el. tenas su valdymu 5kW. 

Buitinės ir gamybinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto tinklus, prieš tai 
apvalant.  

Kanalizuojamų nuotekų kiekis: Qp = 3,75 m3/d; Qval = 1,94 m3/val. 

Buitinės nuotekos: Qp = 0,75 m3/d; Qval = 0,69 m3/val. 

Gamybinės nuotekos: Qp = 3,0 m3/d; Qval = 1,25 m3/val. 

Gamybinių nuotekų užterštumo mažinimui numatomas nuotekų nusodintuvas ir riebalų 
gaudyklė. 

Paviršinės nuotekos. Nuo projektuojamo pastato stogo paviršines (lietaus) nuotekas 
numatoma surinkti įrengiant lietvamzdžius. Apatinėje lietvamzdžio dalyje sumontuoti nubėgimui 
alkūnę ne žemiau 0,5 m nuo priegrindos. Paviršines (lietaus) nuotekas numatoma paleisti į žaliąją 
zoną. Sklype nėra galimai taršių teritorijų pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo 4.5. 
punktą „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-
193. 

Šilumos energijos tiekimas. Projektuojamas pastatas numatomas šildyti bei vėsinti šilumos 
siurbliais oras-oras. Pagrindinės šilumos siurblio savybės: mažai suvartoja energijos, įrengimo ir 
eksploatavimo paprastumas, neužima daug vietos, ekologiškas šildymo sprendimas (neišskirianti 
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CO2 į aplinką), veikia itin dideliame temperatūrų diapazone. Vasarą šilumos siurbliai bus naudojami 
patalpų vėsinimui. Šilumos siurbliai pasižymi itin aukštu energijos vartojimo efektyvumu: A +++ 
energijos klasė. Patalpose, kur reikia palaikyti temperatūrinius rėžimus, numatomi atskiri šaldymo 
agregatai. Kitų patalpų šildymui numatomi vandens aptaškymui atsparūs elektriniai radiatoriai. 

Esamo žuvų auginimo pastato šilumos poreikiams tenkinti įrengta vietinė katilinė, kurioje 
įrengtas 40kW galios katilas, kuras – mediena (medžio granulės).  Projektuojamame žuvies apdirbimo 
ceche numatoma įrengti dvi žuvies gaminių rūkyklas, vytinimo kamerą. Rūkyklos ir vytinimo kamera 
planuojamos su degimo pakuromis, kuriose bus deginamos malkos ar medienos skiedros. 
Planuojamas metinis kuro sunaudojimas 10 t/metus granulių. 

Vėdinimas. Skirtingoms pastatų funkcinėms dalims suprojektuotos nepriklausomos 
vėdinimo sistemos. Poilsio ir persirengimo patalpos vėdinimui suprojektuota oro tiekimo-šalinimo 
sistema (mini rekuperatorius). Sistemos našumas 50m³/h. Šviežias oras, kuris patenka į patalpą, yra 
apšildomas išeinančio oro, dėl to sutaupoma iki 80% energijos. Rekuperacinė sistema yra 
montuojama ant išorinės pastato sienos, tačiau ji puikiai slopina iš išorės sklindančius garsus. 
Šilumokaityje, kryžiuojant šilto ir šalto oro srautus, o specialiai membranai atskiriant išeinančio ir 
įeinančio oro srautus, į vidų patenka tik šviežias oras. Oro šalinimui iš WC patalpų numatoma 
suprojektuoti atskiras oro šalinimo sistemas su buitiniais ventiliatoriais L=72m³/h, 25Pa, 30W 
valdomais nuo apšvietimo su laikmačiu. 

Gamybos cecho vėdinimui numatytas oro tiekimo-šalinimo įrenginys. Numatoma oro kaita 
iki 5 kartų per valandą. Parinktas palubinis rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu. Sistemos 
našumas 900m³/h, 160Pa. Rekuperatorius numatomas kabinti koridoriuje. Oras tiekiamas į patalpą ir 
šalinamas apvaliais cinkuotosskardos ortakiais ir juose sumontuotas groteles. 

Žuvies rūkinimo patalpos vėdinimui numatyta oro tiekimo ir oro šalinimo sistemos. 
Numatoma oro kaita iki 5 kartų per valandą. Parinkti ašiniai kanaliniai ventiliatoriai 1000m³/h, 150Pa, 
166W, 230V komplekte su atbulinės traukos sklendėmis Ø315 ir greičio reguliatoriais. Oro 
ištraukimo sistema blokuojama su oro tiekimo sistema. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su įmone geras. Įmonės teritorija 
išsidėsčiusi palei Pramonės gatvę, kuri jungia Deltuvos ir Kauno gatves. Privažiavimas iki 
planuojamos veiklos vietos vyks per Kauno (sutampa su magistraliniu keliu A6 Kaunas -Zarasai-
Daugpilis) ir Pramonės gatves. Įmonės sklype yra automobilių stovėjimo aikštelė darbuotojams. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Žuvivaisos fermoje auginamų žuvų 
gaišenos (toliau – ŠGP) pagal esamą sutartį priduodamos UAB „Utenos deratizacija“.  Išvežama 
pagal poreikį, susidarius didesniam kiekiui (apie 80-100 kg). Iki to ŠGP yra užšaldoma ir laikoma 
tam skirtame šaldiklyje. 

Žuvų perdirbimo cecho perdirbimui netinkamas žuvų dalis planuojama parduoti gyvūnų 
pašarų gamintojams arba priduoti  UAB „Utenos deratizacija“ pagal esamą sutartį. Planuojamas 
netinkamų perdirbimui žuvų dalių kiekis yra apie 50-55 kg per dieną. Išvežimas planuojamas 2 kartus 
per mėnesį. 

Visos veiklos metu susidarančios atliekos yra ir po plėtros 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. 
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Artimiausi gyvenamieji namai: Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos veiklos 

sklypo nutolę 230-270 m atstumu: 

 gyvenamasis namas, adresu Pramonės g. 21, Statikai, Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. 
nutolęs apie 230 m šiaurės kryptimi; 

 gyvenamasis namas Kauno g. 57, Ukmergė  nutolęs apie 240 m pietų kryptimi; 

 artimiausi gyvenamieji kvartalai Upelio gatvėje Statikai, Deltuvos sen., Ukmergės r. 
sav. nutolę apie 270 m vakarų kryptimi. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“ 
(Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Stoties g. 8) bei Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 
(Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Kauno g. 108) nuo UAB „Blastera“ planuojamos ūkinės veiklos 
sklypo nutolę ~1,2 km atstumu. 

Artimiausios gydymo įstaigos: L. Prabišienės individuali įmonė (Ukmergės r. sav., Ukmergės 
m., Kauno g. 41-116) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi ~1,2 km atstumu; UAB 
„Vilkmergės klinika“ ir UAB „Ukmergės Medea klinika“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Kauno g. 
80) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusios ~1,6 km atstumu. 

Artimiausi maitinimo paskirties pastatai: N. DROZD individuali įmonė „Šilo valgykla“ 
(Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Deltuvos g. 22) nuo UAB „Blastera“ sklypo nutolusi kiek daugiau 
kaip 810 m atstumu; UAB „Kolegos užeiga“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Žiedo g. 1) nuo 
teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, nutolusi ~930 m atstumu. 

Artimiausi prekybos paskirties pastatai: UAB „Baltic Petroleum“ degalinė (Ukmergės r. 
sav., Ukmergės m., Kauno g. 49) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi ~430 m atstumu; 
parduotuvė „MAXIMA“ (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Žiedo g. 1) nuo UAB „Blastera“ 
planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi ~930 m atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Ukmergės kultūros centras (Ukmergės r. sav., 
Ukmergės m., Kauno g. 8) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~2,3 km atstumu; 
Ukmergės kraštotyros muziejus (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Kęstučio a. 5) nuo planuojamos 
ūkinės veiklos vietos nutolęs ~2,5 km atstumu; Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji 
biblioteka (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Vytauto g. 30) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo 
nutolusi ~3,0 km atstumu. 

Artimiausias viešbučių paskirties pastatas – viešbutis „BIG STONE“ (Ukmergės r. sav., 
Ukmergės m., Kauno g. 5) – nuo teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, nutolęs ~2,1 km 
atstumu. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Vilniaus apskrities centrinio pašto Ukmergės 
rajono paštas (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Kauno g. 11) ir AB Luminor Bank Ukmergės skyrius 
(Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Kauno g. 30) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolę ~2,1 
km atstumu; Ukmergės rajono savivaldybės administracija (Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Kęstučio 
a. 3) nuo UAB „Blastera“ planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi ~2,4 km atstumu. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia (Ukmergės r. 
sav., Ukmergės m., Kauno g.1) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs kiek daugiau 
kaip 2,3 km atstumu. 
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Artimiausias sporto paskirties pastatas – Ukmergės sporto centras (Ukmergės r. sav., 
Ukmergės m., Vienuolyno g. 2) – nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs ~2,4 km atstumu. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ VISUOMENĖS 
SVEIKATAI 

 
Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Projektuojamame žuvies apdirbimo ceche 

numatoma įrengti dvi žuvies gaminių rūkyklas, vytinimo kamerą. Rūkyklos ir vytinimo kamera 
planuojamos su degimo pakuromis, kuriose bus deginamos malkos ar medienos skiedros. Vykstant 
žuvies apdirbimo procesui per dūmtraukį į aplinką išmetama anglies dioksidas (CO),  azoto dioksidas 
(NO2), kietos dalelės, sieros vandenilis ir trimetilaminas. Kiekviena kamera planuojama su atskiru 
kaminu, kurių aukštis H-8,5m, skersmuo D-0,16m, žymimi kaip taršos šaltiniai Nr. 001,002,003.  

 Esamo žuvų auginimo pastato šilumos poreikiams tenkinti įrengta vietinė katilinė, kurioje 
įrengtas 40kW galios katilas, kuras – mediena (medžio granulės). Katilinės kamino aukštis H-8,5m, 
skersmuo D-0,2m, žymimas kaip taršos šaltinis Nr.004.  

Mobilūs taršos šaltiniai. Lengvieji automobiliai ir sunkiasvoris transportas. Kaip 
neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis įvertinama cecho kieme esanti aikštelė, kurioje manevruos 
atvykstantis/išvykstantis autotransportas. Numatoma, kad per darbo dieną į teritoriją gali atvykti 3 
lengvieji automobiliai, žaliavas atveš ir produkciją, atliekas išveš iki 3 sunkvežimių per dieną.  

2. Lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų suvestinė  

 

Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos ūkinės 
veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių neviršys (1 
variantas), planuojamo objekto įtaka aplinkos oro užterštumui bus nežymi. Modeliavimo, kartu 

Eil. 
Nr. 

Teršalo 
pavadinimas 

Ribinė vertė 
pažeminė koncentracija 

Absoliutiniais 
vienetais 

Ribinės vertės  
dalimis 

1variantas 
1. Anglies monoksidas  CO 10 mg/m3 0,046 <0,1 

2. Azoto oksidai  NO2 
200 ug/m3 5,947 <0,1 
40 ug/m3 0,450 <0,1 

3. Kietosios dalelės  KD10 
50 ug/m3 1,264 <0,1 
40 ug/m3 0,598 <0,1 

4. Kietosios dalelės  KD2,5 25 ug/m3 0,235 <0,1 
5. LOJ 5,0 mg/m3 5,1*10-5 <0,1 
6. Sieros vandenilis 0,008 mg/m3 2,6*10-5 <0,1 
7. Trimetilaminas 0,15 mg/m3 7,9*10-4 <0,1 

2 variantas 
1. Anglies monoksidas  CO 10 mg/m3 1,205 0,12 

2. Azoto oksidai  NO2 
200 ug/m3 21,20 0,11 
40 ug/m3 4,715 0,12 

3. Kietosios dalelės  KD10 
50 ug/m3 30,55 0,61 
40 ug/m3 19,56 0,49 

4. Kietosios dalelės  KD2,5 25 ug/m3 15,17 0,61 
5. LOJ 5,0 mg/m3 1,819 0,36 
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įvertinus objekto ir foninę aplinkos oro taršą (2 variantas), rezultatai rodo, kad aplinkos oro teršalų 
koncentracijos nustatytų ribinių verčių visais atvejais neviršys.  

Nuo planuojamos veiklos anglies monoksidas  CO sudarys 0,046 mg/m3 (Lietuvoje leidžiama ribinė 

vertė  10 mg/m3), azoto oksidai  NO2 sudarys 5,947 mg/m3 (ribinė vertė  200 ug/m3) ir 0,450 mg/m3 (ribinė 

vertė  40 ug/m3), kietosios dalelės  KD10 sudarys 1,264 mg/m3 (ribinė vertė  50 ug/m3) ir 0,598 mg/m3 (ribinė 

vertė  40 ug/m3), kietosios dalelės  KD2,5 sudarys 0,235 mg/m3 (ribinė vertė  25 ug/m3), lakieji organiniai 

junginiai sudarys 5,1*10-5 mg/m3 (ribinė vertė  5,0 mg/m3), sieros vandenilis sudarys 2,6*10-5 mg/m3 (ribinė 

vertė  0,008 mg/m3), trimetilaminas sudarys 7,9*10-4 mg/m3 (ribinė vertė  0,15 mg/m3). 
 
Kvapų vertinimas. Kvapų šaltinis – rūkymo, vytinimo kamerų kaminai, per kuriuos į aplinką 

šalinami azoto dioksidas, sieros vandenilis ir trimetilaminas, Taip pat biokuro katilinės kaminas, 
eksploatuojant kaminą išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto 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). 

3. Lentelė. Kvapo emisijos skaičiavimas 

Šaltinis 
Medžiagos 

pavadinimas 

Koncentra- 
cija C, 
 mg/m3 

Kvapo slenks- 
čio vertė T, 

mg/m3 

Kvapo 
koncentracija, 

D , OUE/m3 

Debitas 
v, 

m3/s 

Kvapo 
emisija M, 

OUE/s 

Rūkyklos 
kaminas Nr.001 

Azoto dioksidas 1000,0 0,3561 2809,0 
0,003 

8,43 
Sieros vandenilis 13,667 0,000762 17982,9 53,95 
Trimetilaminas 410,0 0,00241 157692,3 512,5 

Rūkyklos 
kaminas Nr.002 

Azoto dioksidas 1000,0 0,356 2809,0 
0,003 

8,43 
Sieros vandenilis 6,667 0,00076 8772,4 26,32 
Trimetilaminas 200,0 0,0024 76923,1 250,0 

Vytinimo 
kameros kaminas 
Nr.003 

Azoto dioksidas 1000,0 0,356 2809,0 
0,003 

8,43 
Sieros vandenilis 4,00 0,00076 5263,1 15,79 
Trimetilaminas 116,7 0,0024 44884,6 145,8 

Kaminas Nr. 004 Azoto dioksidas 190,0 0,356 533,7 0,020 10,67 

 
Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD View”, AERMOD 

matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje 

                                                 
1 „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ (VGTU, 2012 m.)  
2 HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore 
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modeliuoti. Atliekant kvapo modeliavimą  programa „AERMOD View” taikomi tie patys parametrai 
kaip ir atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą, modeliavimas atliktas 1,6 m aukštyje nuo 
žemės paviršiaus (aukštis priimtas lygus vidutiniam žmogaus nosies aukščiui). 

4. Lentelė. Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalas 
Ribinė vertė 

Apskaičiuota didžiausia kvapo 
koncentracija  

vidurkis OUE/m3 OUE/m3 ribinės vertės dalimis 
1 2 3 4 5 

Kvapai Pusės valandos 8 0,350 0,05 
 

 
6 pav. Prognozuojama kvapų sklaida 

 
Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad nuo rūkyklų ir vytinimo kaminų kvapo 

koncentracija ant ūkinės veiklos žemės sklypo ribos gali siekti 0,35OUE/m3. Riba kai žmogus pajunta 
kvapus yra 1OUE/m3, todėl vertė šiuo atveju nebus pasiekiama, kadangi planuojami vytinti ir rūkyti 
kiekiai nėra dideli (neprilygsta didelių žuvų perdirbimo cechų apimtims). 

 Lietuvoje taikoma 8OUE/m3 kvapo ribinė vertė nebus viršijama, todėl kvapų aspektu dėl 
planuojamo rūkymo ir vytinimo neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas, kvapas 
artimiausiuose gyvenamuosiuose namuose Pramonės g. 21 ir Upelio gatvėje Statikų kaime bei 
Ukmergės miesto Kauno g. 57, neturėtų būti juntamas. 
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Triukšmas. Triukšmo vertinimui naudota ir modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ 
paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui . Pagrindiniai esamoje 
žuvivaisos fermoje technologiniai procesai keliantys triukšmą yra vidaus patalpose: tai filtrų varikliai 
ir siurblinė-kompresorinė, kurių keliamas triukšmo lygis priimtas 96-97 dB(A). Išorės aplinkoje ant 
esamo pastato stogo ar sienų triukšmingų įrenginių nėra. Ant planuojamo naujo pastato (žuvies 
perdirbimo cecho) sienos bus 2 šaldymo agregatų išoriniai blokai ir 3 šilumos siurblio 
kondicionieriaus išoriniai blokai. Kitų reikšmingų stacionarių triukšmą keliančių šaltinių ant pastato 
stogo ar sienų nebus. Taip pat įšorės aplinkoje triukšmą kels mobilūs triukšmo šaltiniai: tai darbuotojų 
transportas, produkciją gabenantis transportas, todėl vertinant triukšmą buvo parengtas tiek vidaus 
patalpose keliamo, tiek mobilaus transporto keliamas suminis triukšmo modeliavimas. Darbai atlikti 
licencijuota „Cadna A“ programa, suformuoti sklaidos žemėlapiai, nustatyti triukšmo lygiai. 

Artimiausi esantys gyvenamieji namai Pramonės g. 21 ir Upelio gatvėje Statikų kaime bei 
Ukmergės miesto Kauno g. 57 yra mažaaukščiai, todėl triukšmo lygis modeliuotas 1,5 m aukštyje. 
Atlikus triukšmo modeliavimą buvo parengti veiklos įtakojami Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn 
triukšmo sklaidos žemėlapiai. Triukšmo skaičiavimai atlikti vertinant pagal griežtesnius 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) reikalavimus, kurie yra taikomi 
pramoniniams objektams. Triukšmo atžvilgiu, jautri teritorija yra šiaurės kryptimi gyvenamoji 
aplinka Statikų kaime Pramonės  g. 21  ir gyvenamoji aplinka Ukmergės miesto Kauno g. 57 esanti 
pietryčių kryptimi.  

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A“ paketo programa parodė, kad triukšmo ribinių 
verčių viršijimai už sklypo ribų ir artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nenumatomi. Didžiausias 
triukšmo lygis dėl PŪV numatomas gyvenamojoje aplinkoje Pramonės g. 21, dienos metu 42,8 
dB(A). Veiklos triukšmo lygiai atitinks 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 pramonines ribines vertes, o sanitarinė apsaugos zonos riba gali būti 
sutapatinama su UAB „Blastera“  veiklos sklypo riba. 

 
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 

metų pradžioje Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančios mažos ir vidutinės įmonės sudarė 1,7 
proc. visų Vilniaus apskrityje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių. Nuo 2014 metų pradžios iki 2018 
metų pradžios veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius padidėjo tiek Ukmergės rajono 
savivaldybėje (nuo 513 įmonių (2014 metų pradžioje) iki 601 įmonės (2018 metų pradžioje), tiek 
visoje Vilniaus apskrityje (nuo 27 545 įmonių (2014 metų pradžioje) iki 34 923 įmonių (2018 metų 
pradžioje). 2018 metų pradžioje Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių 
skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „C Apdirbamoji gamyba“ siekė 
101, o 2014 metų pradžioje – 90. Šios rūšies ekonominę veiklą vykdančių mažų ir vidutinių įmonių 
skaičiaus didėjimo tendencija aukščiau minėtu laikotarpiu stebima ir visoje Vilniaus apskrityje (nuo 
1 998 įmonių (2014 metų pradžioje) iki 2 369 įmonių (2018 metų pradžioje). 

Analizuojant 2018 metų pradžioje Ukmergės rajono savivaldybėje veikiančias mažas ir 
vidutines įmones pagal darbuotojų skaičių jose, matyti, jog daugiau kaip pusę (54,4 proc.) šių įmonių 
sudaro tos, kuriose dirba iki 4 darbuotojų, kiek daugiau nei penktadalyje (22,8 proc.) įmonių dirba 5–
9 darbuotojai, o likusioje dalyje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dirba nuo 10 iki 249 darbuotojų. 
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metais mūsų šalyje žuvies perdirbimo 
veiklą vykdančiuose verslo subjektuose iš viso buvo pagaminta ir perdirbta 141 207 tonos 
žuvininkystės produkcijos (712 428 085 EUR). 2015 metais šios produkcijos kiekis Lietuvoje siekė 
121 995 tonas. Didžiausią dalį (46 374 tonas (32,8 proc.)) pagamintos ir perdirbtos žuvininkystės 
produkcijos sudarė paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš 
žuvų ikrelių. 27,7 proc. (39 172 tonos) pagamintos ir perdirbtos žuvininkystės produkcijos sudarė 
rūkytos žuvys, įskaitant filė, 17,9 proc. (25 309 tonos) – sušaldyta žuvų filė ir kita žuvų mėsa, malta 
arba nemalta, 13,5 proc. (19 058 tonos) – nemaistinė žuvų produkcija, o likusią dalį (8,1 proc.) – kita 
žuvininkystės produkcija.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog UAB „Blastera“ ūkinė veikla turės 
teigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu, kadangi vykdant šią veiklą didės dėl 
žaliavų bei produktų sumokamų mokesčių dalis tiek į šalies, tiek į savivaldybės biudžetus, bus 
užtikrinamos darbo vietos 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, kt.) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose, 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. 

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. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Profesinių ligų valstybės 
registro duomenimis, 2017 metais Vilniaus apskrityje buvo nustatyti 45 profesinės ligos atvejai (10,5 
atvejai/100 000 užimtų gyventojų), 2 iš jų – Ukmergės rajono savivaldybėje (12,2 atvejai/100 000 
užimtų gyventojų). Pagal profesinių ligų grupes, 41 profesinės ligos atvejį Vilniaus apskrityje sudarė 
ligos, sukeltos fizikinių ir ergonominių veiksnių, 2 profesinės ligos atvejus lėmė cheminių medžiagų 
sukeltos ligos, o po 1 profesinės ligos atvejį sudarė infekcinės ir parazitinės ligos bei ligos, kurias 
sukelia įkvepiamosios medžiagos ir veiksniai. Pažymėtina, jog 2017 metais Ukmergės rajono 
savivaldybėje nustatytus 2 profesinės ligos atvejus lėmė fizikiniai ir ergonominiai veiksniai. Taigi 
biologinių veiksnių sukeltų profesinių ligų atvejų aukščiau pažymėtoje savivaldybėje nustatyta 
nebuvo. 

Siekiant išvengti galimo neigiamo biologinių veiksnių poveikio sveikatai, vykdant UAB 
„Blastera“ ūkinę veiklą bus naudojamos kokybiškos asmeninės apsaugos priemonės, skirtos 
darbuotojams; sudarytos sveikatai saugios ir nekenksmingos darbo sąlygos; taikomos šiuolaikiškos, 
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higieną užtikrinančios priemonės; teisės aktų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių planuojamai 
ūkinei veiklai keliamus reikalavimus, laikymasis ir kt. 

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

 

Atlikus ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (veiklos sukeliamų kvapų, 
aplinkos oro teršalų, triukšmo vertinimą), nustatyta, jog objekto eksploatacijos metu kvapų, į aplinkos 
orą išmetamų teršalų bei triukšmo ribinės vertės, reglamentuotos Lietuvos norminiuose teisės 
aktuose, nei už sklypo ribų, nei artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nebus viršijamos. 
Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant ūkinę veiklą yra ir po plėtros toliau bus naudojamos šiuolaikiškos, 
kokybiškos, aplinkai ir sveikatai saugios medžiagos, technologijos bei kitos priemonės, įmonės 
aplinka yra tvarkinga. 

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 

Ūkinė veikla neigiamo poveikio visuomenės sveikatos būklei neturės, nes: 

1. atlikti aplinkos oro teršalų bei kvapų sklaidos modeliavimai rodo, kad objekto 
eksploatacijos metu išmetamų aplinkos oro teršalų ir kvapo koncentracijos teisės aktuose 
reglamentuotų ribinių verčių artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršija.  

 Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, kad nuo rūkyklų ir vytinimo kaminų 
kvapo koncentracija ant ūkinės veiklos žemės sklypo ribos gali siekti 0,35OUE/m3. 
Riba kai žmogus pajunta kvapus yra 1OUE/m3, todėl vertė šiuo atveju nebus 
pasiekiama, kadangi planuojami vytinti ir rūkyti kiekiai nėra dideli. Lietuvoje 
taikoma 8OUE/m3 kvapo ribinė vertė nebus viršijama, todėl kvapų aspektu dėl 
planuojamo rūkymo ir vytinimo neigiamas poveikis visuomenės sveikatai 
nenumatomas. 

 Atlikto aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad planuojamos 
ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių 
verčių neviršys (1 variantas), planuojamo objekto įtaka aplinkos oro užterštumui bus 
nežymi. Modeliavimo, kartu įvertinus objekto ir foninę aplinkos oro taršą (2 
variantas), rezultatai rodo, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos nustatytų ribinių 
verčių visais atvejais neviršys. Nuo planuojamos veiklos anglies monoksidas  CO 
sudarys 0,046 mg/m3 (Lietuvoje leidžiama ribinė vertė  10 mg/m3), azoto oksidai  
NO2 sudarys 5,947 mg/m3 (ribinė vertė  200 ug/m3) ir 0,450 mg/m3 (ribinė vertė  
40 ug/m3), kietosios dalelės  KD10 sudarys 1,264 mg/m3 (ribinė vertė  50 ug/m3) ir 
0,598 mg/m3 (ribinė vertė  40 ug/m3), kietosios dalelės  KD2,5 sudarys 0,235 mg/m3 
(ribinė vertė  25 ug/m3), lakieji organiniai junginiai sudarys 5,1*10-5 mg/m3 (ribinė 
vertė  5,0 mg/m3), sieros vandenilis sudarys 2,6*10-5 mg/m3 (ribinė vertė  0,008 
mg/m3), trimetilaminas sudarys 7,9*10-4 mg/m3 (ribinė vertė  0,15 mg/m3). 
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2. Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo programa parodė, kad įmonės 
veiklą vykdant dienos metu, triukšmo ribinių verčių viršijimai už artimiausiose gyvenamosiose 
aplinkose nenumatomi. Didžiausias triukšmo lygis dėl PŪV numatoma gyvenamojoje aplinkoje 
Pramonės g. 21, dienos metu 42,8 dB(A). Nustatyta, kad veiklos triukšmo lygiai atitinka 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 pramonines ribines 
vertes, o sanitarinė apsaugos zonos riba gali būti sutapatinama su UAB „Blastera“  veiklos sklypo 
riba. 

7. REKOMENDUOJAMA SANITARINĖ APSAUGOS ZONA 

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 601.1. punkto nuostatomis (kai gamybos pajėgumas iki 5 tonų žuvų 
per parą), UAB „Blastera“ planuojamai ūkinei veiklai – „Žuvų perdirbimas ir konservavimas“ – 
taikomas 50 metrų sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis. 

Atliekant 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 „Blastera“ 
žuvies perdirbimo cechui, adresu Pramonės g. 11 Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r.,  nustatyti – 
sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti, sutampančias su įmonės sklypo ribomis, sklypo 
unikalus registro 4400-2085-5172, kadastro numeris Nr. 811210001:803. Rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 0,7435 ha. 

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 kvapų vertinimas 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; 

 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. 

 

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. 
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7 pav. Siūloma sanitarinė apsaugos zona (2018 m. ištrauka iš regia.lt) 
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8 pav. Siūloma sanitarinė apsaugos zona (ant 2018 m. rugsėjo 10 d. VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos) 


