
   

 

PŪV 
organizatorius: 

UAB „DAILINTA“ 

  

Objektas: UAB „Dailinta“ medienos ir jos gaminių bei 
baldų gamyba, adresu Trakų g. 21, Zabakos 

k., Elektrėnai 

Dalis: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

SANTRAUKA 

Rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ 

Metai: 2019 

   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
UAB Ekostruktūra, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas. Tel. +370 607 
23980. 
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, LT-51392, Kaunas 
El. paštas info@ekostruktura.lt, www.ekostruktura.lt                                          
Įmonės kodas 304230247. PVM mokėtojo kodas LT100010120715 

PVSV licencijos  Pareigos Vardas Pavardė 

VSL-552 

 

UAB „Ekostruktūra” direktorė; 

mob. tel. 8-676-08277 

Ona Samuchovienė 

UAB „Ekostruktūra” visuomenės sveikatos specialistė Agnė Brazaitytė 

IĮ „Terra studija“ direktorius Mindaugas Bajoras 



 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV 2 

 

 ĮVADAS 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas UAB „Dailinta“ 
medienos ir jos gaminių bei baldų gamybai bei planuojamai plėtrai (didinant gamybos apimtis, 
pastatant naują sandėlį ir praplečiant gamybos cechą), adresu adresu Trakų g. 21, Zabakos k., 
Elektrėnai. 

UAB „Dailinta“ užsiima beržo ir ąžuolo masyvo baldinio skydo gamyba, taip pat baldų 
gamyba iš MDF, MDP plokštės bei iš įmonėje pagaminto medienos baldinio skydo. Sunkiuoju 
transportu atvežama paruošta supjaustyta mediena, kuri toliau yra džiovinama džiovyklose; 
vėliau paruošta mediena krautuvais pervežama į gamybos cechą ir galiausiai apdirbama 
įvairiomis staklėmis. Apdorota mediena krautuvais nuvežama į lakavimo cechą ir galiausiai 
paruošta galutinė produkcija išvežama sunkiuoju transportu iš įmonės teritorijos.  

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 21 skyriaus „Baldų ir čiužinių 
gamyba“: 21.1. punkto nuostatais „ Baldų gamyba“, planuojamai ūkinei veiklai 
reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 100 metrų. 

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).  

Rengiant ataskaitą UAB „Dailinta“  įmonėje atlikti akredituoti triukšmo matavimai, o 
pagal juos parengti triukšmo sklaidos modeliavimai, išskirtos triukšmo viršijimų zonos ir 
numatytos priemonės. 

 

 

1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „DAILINTA“ 

Adresas – Trakų g. 21, Zabakos k., LT-21386 Elektrėnai 

Tel.: +370 52863100 

Faks. +370 52863101 

El. p. info@dailinta.lt, sarunas.kikas@dailinta.lt 
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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.  PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

Pavadinimas: UAB „Dailinta“ medienos ir jos gaminių bei baldų gamyba, adresu 
Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnai. 

Ekonominės veiklos rūšies kodas 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“, – sekcija C „Apdirbamoji gamyba“: skyrius 31 „Baldų gamyba“, 
grupė 31.0 „Baldų gamyba“, klasė 31.09 „Kitų baldų gamyba“. 

Planuojamos veiklos adresas: Vilniaus apskritis, Elektrėnų savivaldybė, Vievio 
seniūnija, Zabakos kaimas, Trakų g. 21. 

Esama veikla: UAB „Dailinta“ užsiima beržo ir ąžuolo masyvo baldinio skydo 
gamyba. Taip pat baldų gamyba iš MDF, MDP plokštės bei iš įmonėje pagaminto medienos 
baldinio skydo. Baldų skydo gamyba pradedama medienos džiovinimu. Išdžiovinta mediena 
obliuojama siekiant išrūšiuoti pagal medienos kokybę. Išrūšiuota mediena yra sujungiama per 
ilgį staklėmis į medienos tašelius norimo ilgio (500-5000 mm).Tašeliai vėl obliuojami ir 
klijuojame pločiu į skydus. Šlifuojama, pjaunama pločiu ir ilgiu pagal klientų reikalavimus. 
Pakuojama. 

Baldų skydo gamybai sunaudojama apie 13000 m3 beržo ir ąžuolo ruošinių per metus. 
Pagaminama apie 6200 m3 produkcijos. Pakavimui sunaudojama apie 4200 palečių. Baldų ceche 
yra gaminami baldai, baldų durelės, baldų detalės iš beržo, ąžuolo medienos ir MDF, MDP 
plokštės. Per metus vidutiniškai pagaminama 230000 vnt. baldinių, 440 m3 baldinių detalių, 
1005 vnt. baldų. Technologiniam procese naudojama pjovimas, profiliavimas, formavimas, 
šlifavimas, paviršių gruntavimas, dažymas. Galiausiai produkcija pakuojama. Per metus 
sunaudojama  apie 250000 m2 MDP, MDF plokštės, 600 m3 beržo, ąžuolo skydo, apie 145 t. 
įvairių apdailinių medžiagų, 1150000 vnt. įvairios furnitūros bei 800000 vnt. pakuotės. Taip pat 
sunaudojama apie 130000 vnt. šlifavimo medžiagų.  

Ateityje planuojama didinti pagamintos produkcijos kiekį ir pagaminti apie 276000 vnt. 
baldinių durelių, apie 530 m3 baldinių detalių ir ~1200 vnt. baldų. 
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Per dieną į objekto darbuotojų parkavimo aikštelę vidutiniškai atvažiuoja/išvažiuoja 67 
lengvieji automobiliai, į objekto administracijos parkavimo aikštelę vidutiniškai 
atvažiuoja/išvažiuoja 15 lengvųjų automobilių, į objektą vidutiniškai atvyksta/išvyksta 4 
sunkvežimiai. Dirba 3 elektriniai ir du dyzeliniai krautuvai. 

Įmonė dirba dviem pamainomis 6:30-15:00 ir 15:00-23:30 darbo dienomis, nuo 
pirmadienio iki penktadienio. 

Įmonė šiluma apsirūpina lokaliai, įmonės biokuro katilinėje įrengtas 3,0 MW šiluminio 
našumo biokuro katilas, kuriame per metus sudeginama iki 4000 t medienos pjuvenų. 

Baldinių skydų gamybos ceche (cechas Nr.1, žiūr. 1 pav.) sumontuotos  medienos 
apdirbimo staklės. Gamybos proceso metu susidariusios pjuvenos ir drožlės paduodamos į 
bendrąją ventiliacinę sistemą, iš kur patenka į filtrą „Disa“. Perteklinis oras gražinamas atgal į 
cechą. Kietosios dalelės į aplinkos orą po filtro nepatenka. Iš filtro pjuvenos paduodamos į 
katilinę, kur naudojamos kaip kuras.  Pjuvenos paduodamos į katilinės sandėlį per cikloną. 
Perteklinis oras gražinamas į „Disa“.  

Baldų gamybos ceche (cechas Nr.2, žiūr. 1 pav.) sumontuotos  medienos apdirbimo 
staklės. Gamybos proceso metu susidariusios pjuvenos ir drožlės paduodamos į bendrąją 
ventiliacinę sistemą, iš kur patenka į filtrą „Disa“. Perteklinis oras gražinamas atgal į cechą. 
Kietosios dalelės į aplinkos orą po filtro nepatenka. Iš filtro pjuvenos paduodamos į katilinę, kur 
naudojamos kaip kuras.  Pjuvenos paduodamos į katilinės sandėlį per cikloną. Perteklinis oras 
gražinamas į „Disa“.  

Baldų gamybos ceche (cechas Nr.2) įrengtas dažymo/lakavimo cechas. Lakavimo ceche 
yra 3 rankinio purškimo (gruntavimo/dažymo) kabinos. Taip pat įrengta automatinė purškimo 
(gruntavimo/dažymo) dažymo įrenginys "Kattinair", oras šalinamas per ortakį. Šiose trijose 
dažymo kabinose ir įrenginyje "Kattinair" naudojami ne vandens pagrindu pagaminti dažai ir 
lakai. Ceche taip pat sumontuota automatinė lakavimo – dažymo kabina (006 taršos šaltinis) ir 
džiovykla (007 taršos šaltinis). Šioje automatinėje kabinoje su džiovykla naudojami vandens 
pagrindu pagaminti dažai ir lakai. 

Medienos rąstų pjovimas įmonėje nevykdomas, gateriai nėra eksploatuojami.  

Planuojama veikla: įmonės gamybos apimčių didinimui, planuojama esamo 
dažymo/lakavimo cecho plėtra, kurios metu planuojama išplėsti esamą cecho Nr.2 pastatą, 
pastatant dažymo cecho priestatą (18x12m). Išplėstame dažymo ceche numatoma sumontuoti 
naują automatinę dažymo kabiną (šaltinis 006) ir džiovyklą (šaltinis 007), kurioje kaip iki šiol 
bus naudojami vandens pagrindu pagaminti dažai/lakai. Tai bus analogiška dažymo kamera šiuo 
metu esančiai, tačiau džiovykla bus didesnio našumo ir joje bus pasiekiamas geresnis gaminių 
išdžiūvimo laipsnis. Tai leis padidinti dažomos/lakuojamos produkcijos kiekį, po išplėtimo 
vandens pagrindu pagamintų dažų/lako sąnaudos padidės iki 3 kartų (lyginant su inventorizacijos 
ataskaitoje priimtu kiekiu), metinis darbo laikas išliks nepakitęs. Po plėtros 3 rankinio purškimo 
(gruntavimo/dažymo) kabinos (taršos šaltinis Nr.005) išliks nepakitusios, naudojamų medžiagų 
kiekis išliks nepakitęs, metinis darbo laikas išliks nepakitęs, tarša išliks nepakitusi. Automatinio 
purškimo (gruntavimo/dažymo) dažymo įrenginio "Kattinair" vietoje bus sumontuota šiuo metu 
esama automatinė dažymo kabina ir džiovykla, tačiau naudojamų medžiagų kiekis išliks 
nepakitęs, metinis darbo laikas išliks nepakitęs, taršos šaltinio Nr. 008 tarša išliks nepakitusi. 
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Pjuvenų sandėlyje į sunkvežimius kraunamų pjuvenų kiekis išliks nepakitęs, tarša taip 
pat išliks nepakitusi. 

Šiuo metu įmonės reikmėms statomas gatavos produkcijos sandėlis, kuriame 
technologiniai procesai nebus vykdomi, aplinkos oro taršos nebus, aplinkos oro taršos šaltiniai 
nenumatomi. 

Medienos baldinių skydų gamybos plėtra neplanuojama, todėl įmonės katilinėje 
sudeginamo kuro kiekis, skydo gamybai džiovyklose džiovinamos medienos kiekis išliks. 

 
1 pav. Nagrinėjama veikla ir jos teritorija  
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Gamykla įsikūrusi yra 2 km nuo Vievio ir apie 2,3 km nuo magistralinio A1 kelio 
Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir apie 190 m anuo krašto kelio Nr. 107  Trakai – Vievis, greta 
rajoninio Nr. 4755 privažiuojamojo kelio prie Vievininkų nuo kelio Trakai–Vievis. 

UAB „Dailinta“ sklypas ribojasi su kita medienos įmone „Apvalaus medžio gaminiai“, 
medines duris gaminanti UAB „Nordic Door Components“ yra už ~230 m.  

Gamykla nuo Vievio ežero nutolusi apie 610 m atstumu, nuo ežero Baka apie 550 m, 
nuo ežero Beržiuko apie 670, nuo ežero Bliūduko apie 700 m. 

 
2 pav. Nagrinėjama teritorija: Elektrėnų savivaldybė, Vievio seniūnija, Zabakos kaimas, Trakų g. 21 

 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu ar kitais 
požiūriais vieta nėra ypatinga.  

Gretimai nėra objektų, kuriems pagal VĮ “Registrų centras“ nekilnojamo turto registro 
išrašą būtų nustatytos sanitarinės apsaugos zonos.  

Artimiausi vykdomai veiklai  trys gyvenamieji namai: apie 155 m atstumu nuo UAB 
„Dailinta“ sklypo esantis gyvenamasis namas Trakų g. 23B, Zabakos km., Vievio sen., Elektrėnų 
sav.; apie 185 m atstumu esantis gyvenamasis namas Ąžuolų g. 2, Šadubalio km., Vievio sen., 
Elektrėnų sav. ir apie 207 m atstumu esantis gyvenamasis namas Trakų g. 17A, Zabakos k., 
Vievio sen., Elektrėnų sav. 
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3 pav. Artimiausi gyvenamieji namai 
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Žemės sklypas, kurioje yra gamykla priklauso valstybei, o statiniai nuosavybės teise 
priklauso UAB „Dailinta“. UAB „Dailinta“ yra sklypo nuomotojas (PŪV organizatorius).   

Sklypo Zabakos k. Trakų g. 21 kadastrinis Nr. 7914/0006:505, unikalus Nr. 7914-
0006-505. 

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Sklypo plotas: 3,8873 ha.  

 užstatyta teritorija sudaro visą sklypo plotą: 3,8873 ha. 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0275 ha. 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių 
apsaugos zonos. Plotas 0,30 ha. 

 II. Kelių apsaugos zonos. Plotas 0,349 ha. 

 I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas 0,06 ha. 

 

Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Įmonė vandeniu aprūpinama iš  UAB 
„Dailinta“ teritorijoje esančio nuosavo vandens gręžinio. Vanduo naudojamas tiek 
administracijoje, tiek gamyboje. Per metus bendrai sunaudojama ~3500m 3/m, iš jų: 

Gamyboje sunaudojama 2500 m3/metus.  Tačiau jis yra visas išgarinamas džiovyklose 
ir patalpų drėgmei palaikyti, todėl nuotekų iš jų nesusidaro. 

Buities poreikiams sunaudojama 1000 m3/metus. Visas panaudotas vanduo keliauja į 
biologinius valymo įrenginius esančius įmonės teritorijoje. Buitinės nuotekos sudaro ~1000 
m3/metus.  

Lietaus nuotekos. Įmonės teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos nuvedamos į 
už sklypo ribų esančią kūdrą.  

Šilumos energijos tiekimas. Įmonė šiluma apsirūpinama lokaliai, šilumos gamybai ir 
medienos džiovinimui įmonė eksploatuoja katilinę, kurioje įrengtas 3,0 MW šiluminio našumo 
biokuro katilas, kuriame per metus sudeginama iki 4000 t medienos pjuvenų, kurioms sudegus 
išsiskiria 13222 MWh (47600 GJ) šilumos energijos. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su įmone labai geras, keliai iki pat 
gamyklos kelias asfaltuotas.  Gamykla įsikūrusi greta rajoninio Nr. 4755 privažiuojamojo kelio 
nuo krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis apie 190 m atstumu. Keliu Trakai–Vievis už ~2,3 km, 
Vievio prieigose, patenkama į magistralinį A1 kelią Vilnius-Kaunas-Klaipėda. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Visos ūkinės veiklos metu 
susidariusios atliekos yra ir 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 ir atliekų paskirtį atliekas tvarkančioms ir transportuojančioms 
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įmonėms, kurios yra registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre: UAB "Ekobazė", UAB 
"Žalvaris", UAB "TOKSIKA",  UAB "Fetona", UAB "Padėklas". Mišrios komunalinės atliekos 
priduodamos UAB Elektrėnų komunalinis ūkis“. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 
(Elektrėnų sav., Pylimų k., Slėnio g. 26) nuo UAB „Dailinta“ sklypo nutolęs ~1,2 km atstumu 
šiaurės kryptimi; Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla (Elektrėnų sav., Vievio m., Semeliškių g. 
40), Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla (Elektrėnų sav., Vievio m., 
Semeliškių g. 38), Elektrėnų sav. Vievio gimnazija (Elektrėnų sav., Vievio m., Šviesos g. 4A), 
Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ (Elektrėnų sav., Vievio m., Šviesos g. 7) nuo 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę daugiau kaip 3 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi 
– išsidėstę Vievio mieste. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 
Balceriškių filialas (Elektrėnų sav., Pylimų k., Slėnio g. 26) nuo UAB „Dailinta“ sklypo nutolęs 
~1,2 km atstumu šiaurės kryptimi; Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vievio miesto 
filialas (Elektrėnų sav., Vievio m., Trakų g. 11) ir Vievio kultūros centras (Elektrėnų sav., Vievio 
m., Trakų g. 7) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę kiek daugiau kaip 3 km 
atstumu šiaurės vakarų kryptimi – išsidėstę Vievio mieste. 

Artimiausi gydymo paskirties pastatai: Viešoji įstaiga Vievio pirminės sveikatos 
priežiūros centras (Elektrėnų sav., Vievio m., Bažnyčios g. 6) bei Viešoji įstaiga Vievio miesto 
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (Elektrėnų sav., Vievio m., Liepų g. 16) nuo UAB 
„Dailinta“ sklypo nutolusios ~3 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Artimiausias viešbučių paskirties pastatas – viešbutis „Vievija“ (Elektrėnų sav., Vievio 
m., Bažnyčios g. 4a) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~3 km atstumu šiaurės 
vakarų kryptimi. 

Artimiausi poilsio paskirties pastatai: sodyba „Prie Vievio“ (Elektrėnų sav., Vievio sen., 
Vievininkų k.) bei sodyba „Pas Ingutę“ (Elektrėnų sav., Vievio sen., Vievininkų k., Ežero g. 30) 
yra išsidėstę už Vievio ežero. 

Artimiausi maitinimo paskirties pastatai: kavinė „Žvejų namai“ (Elektrėnų sav., Vievio 
sen., Vilūniškių k., Trakų g. 22) nuo UAB „Dailinta“ sklypo nutolusi ~1,2 km atstumu pietryčių 
kryptimi; kavinė „Sėkmės užeiga“ (Elektrėnų sav., Vievio m., Vilniaus g. 31) nuo planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijos nutolusi ~3 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Vievio Šv. Onos bažnyčia (Elektrėnų sav., 
Vievio m., Ežero g. 9) – nuo UAB „Dailinta“ sklypo nutolusi ~3 km atstumu šiaurės vakarų 
kryptimi. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Vievio seniūnija (Elektrėnų sav., Vievio 
m., Trakų g. 2), Vievio paštas (Elektrėnų sav., Vievio m., Vilniaus g. 55), kredito unija „Vievio 
taupa“ (Elektrėnų sav., Vievio m., Ežero g. 5) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę 
kiek daugiau kaip 3 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi – išsidėstę Vievio mieste. 

Artimiausi sporto paskirties pastatai: VšĮ Vievio miesto sporto ir sveikatingumo 
aikštynas (Elektrėnų sav., Vievio m., Semeliškių g. 31), pramogų ir sporto klubas „Vievio 
žiedas“ (Elektrėnų sav., Vievio m., Trakų g. 22), sporto klubas „Vieviečiai“ (Elektrėnų sav., 
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Vievio m., Trakų g. 7) nuo UAB „Dailinta“ sklypo nutolę kiek daugiau kaip 3 km atstumu 
šiaurės vakarų kryptimi – išsidėstę Vievio mieste. 

 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ 
VISUOMENĖS SVEIKATAI 

Aplinkos oro tarša. Šiuo metu įmonei yra išduotas taršos leidimas Nr.TL-V.1-7/2014, 
pakeistas 2017 10 02. Įmonės vykdoma ūkinė veikla atitinka leidime nustatytas sąlygas, aplinkos 
oro tarša nepasikeitusi. Įmonės biokuro katilinėje įrengtas 3,0MW šiluminio našumo biokuro 
katilas, kuriame per metus sudeginama iki 4000t medienos pjuvenų, kurioms sudegus išsiskiria 
13222MWh (47600GJ) šilumos energijos. Katilo dūmai nuo kietų dalelių valomi ciklone ( 
išvalymo laipsnis 85proc.), dūmai į aplinką šalinami per15,0 m aukščio ir 0,67m skersmens 
kaminą (taršos šaltinis 002). 

Įmonei 2014 m. parengta ir suderinta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jos išmetamų 
teršalų inventorizacijos ataskaita. Inventorizuota 5 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, 2 
neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai. Pagal užsakovo pateiktus duomenis, įmonėje esantys 
aplinkos oro taršos šaltinių kiekis, jų vietos nepasikeitusios.  

Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“. 
Skaičiavimai atlikti pagal apskaičiuotus teršalų išmetimus dviem variantais: 

1. variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinių ir  teritorijoje manevruojančių 
transporto priemonių išmetamų teršalų sklaida neįvertinant foninio užterštumo. 

2. variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinių ir teritorijoje manevruojančių 
transporto priemonių išmetamų teršalų sklaida įvertinant foninį užterštumą.  

Pagal atliktų sklaidos skaičiavimų rezultatus galima teigti, kad į aplinką išmetamų 
teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais (kartu įvertinus ir foninę taršą) 
neviršys.  

1 Lentelė. Teršalų skaičiavimo rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Teršalo  
pavadinimas, vidurkio periodas 

Ribinė vertė Max pažeminė koncentracija 
Absoliutiniais 

vienetais 
Ribinės vertės  

dalimis 
1variantas 

1. CO 8 valandų 10 mg/m3 0,290 <0,1 
2. NO2 1valandos 200 ug/m3 57,43 0,29 

Kalendorinių 
metų 

40ug/m3 3,419 <0,1 

3. Kietos dalelės KD10 24 valandų 50 ug/m3 4,958 <0,1 
Kalendorinių 

metų 
40 ug/m3 1,303 <0,1 

4. Kietos dalelės 
KD2,5 

Kalendorinių 
metų 

25 ug/m3 0,681 <0,1 

5. Sieros dioksidas 1valandos 350ug/m3 109,4 0,31 
24 valandų 125ug/m3 42,35 0,34 
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Eil. 
Nr. 

Teršalo  
pavadinimas, vidurkio periodas 

Ribinė vertė Max pažeminė koncentracija 
Absoliutiniais 

vienetais 
Ribinės vertės  

dalimis 
6. Butanolis Pus. val. 0,1mg/m3 1,9*10-3 <0,1 

Paros 0,1mg/m3 2,7*10-3 <0,1 
7. Butilacetatas Pus. val. 0,1mg/m3 0,036 0,36 

Paros 0,1mg/m3 0,049 0,49 
8. Etilacetatas Pusės valandos 0,1mg/m3 4,9*10-3 <0,1 

Paros 0,1mg/m3 5,7*10-3 <0,1 
9. Metiletilketonas Pusės valandos 0,1 mg/m3 3,0*10-3 <0,1 
10. Butilglikolis 

(butilceliozolvas) 
Pusės valandos 0,03mg/m3 4,5*10-3 0,15 

Paros 0,3mg/m3 5,4*10-3 <0,1 
11. Toluenas Pusės valandos 0,6 mg/m3 0,010 <0,1 

Paros 0,6 mg/m3 0,013 <0,1 
12. Ksilenas Pusės valandos 0,2mg/m3 0,016 <0,1 

Paros 0,2mg/m3 0,022 0,11 
13. 1,2,4-trimetilbenzenas Pusės valandos 0,02 mg/m3 5,1*10-4 <0,1 
14. Etilbenzenas Pusės valandos 0,02mg/m3 7,1*10-3 0,36 

Paros 0,02mg/m3 9,0*10-3 0,45 
15. Etanolis Pusės valandos 1,4mg/m3 6,2*10-3 <0,1 
16. LOJ Pusės valandos 5,0mg/m3 0,010 <0,1 

Paros 1,5mg/m3 0,011 <0,1 
17. Izopropanolis Pusės valandos 0,6 mg/m3 3,8*10-4 <0,1 

Paros 0,6 mg/m3 4,2*10-4 <0,1 
18. Metilacetatas Pusės valandos 0,07 mg/m3 2,3*10-3 <0,1 

Paros 0,07 mg/m3 2,6*10-3 <0,1 
19. Metanolis Pusės valandos 1,0 mg/m3 2,3*10-3 <0,1 

Paros 0,5 mg/m3 2,6*10-3 <0,1 
2 variantas 

1. CO 8 valandų 10 mg/m3 0,844 <0,1 
2. NO2 1valandos 200 ug/m3 60,23 0,30 

Kalendorinių 
metų 

40ug/m3 6,323 0,16 

3. Kietos dalelės KD10 24 valandų 50 ug/m3 19,75 0,40 
Kalendorinių 

metų 
40 ug/m3 14,83 0,37 

4. Kietos dalelės 
KD2,5 

Kalendorinių 
metų 

25 ug/m3 11,53 0,46 

5. Sieros dioksidas 1valandos 350ug/m3 111,6 0,32 
24 valandų 125ug/m3 44,55 0,36 

6. Butilglikolis 
(butilceliozolvas) 

Pusės valandos 0,03mg/m3 4,6*10-3 0,15 
Paros 0,3mg/m3 8,0*10-3 <0,1 

7. LOJ Pusės valandos 5,0mg/m3 0,010 <0,1 
Paros 1,5mg/m3 0,011 <0,1 

 

Kvapai. Kvapų šaltiniai įmonės teritorijoje – dažyklų, dažytos produkcijos džiovyklų 
vėdinimo sistemos ortakiai, per kuriuos į aplinką šalinami įvairūs kvapą turintys LOJ (šaltiniai 
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Nr. 005,006,007,008), taip pat biokuro katilinės kaminas. Eksploatuojant kaminą išsiskirs kvapą 
skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas ir sieros dioksidas. 

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). Kvapo sklaidos modeliavimui reikalingų 
duomenų skaičiavimai atlikti remiantis „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis“ 
(VGTU, 2012 m.).  Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD 
View“. 

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 2,023 OUE/m3 ant vakarinės teritorijos ribos, tačiau 
8OUE/m3 ribinė vertė nebus pasiekiama. Modeliavimo rezultatai rodo, kad artimiausiose 
gyvenamosiose teritorijoje kvapas nuo gamyklos nebus juntamas, nes 1 OUE/m3 vertė 
nepasiekiama. 

Triukšmas. Pagrindiniai triukšmingi technologiniai procesai: atvežama paruošta 
supjaustyta mediena sunkiuoju transportu, kuri toliau yra džiovinama džiovyklose. Vėliau 
paruošta mediena krautuvais pervežama į gamybos cechą ir galiausiai apdirbama įvairiomis 
staklėmis. Apdorota mediena krautuvais nuvežama į lakavimo cechą ir galiausiai paruošta 
galutinė produkcija išvežama sunkiuoju transportu iš įmonės teritorijos. Iš stacionarių triukšmo 
šaltinių įmonėje triukšmą kelia medienos apdribimo įranga: gamybos cechas, džiovyklos, dulkių 
nusiurbimo įrenginys, pjuvenų susiurbimo įrenginiai, oro ventiliacijos sistemos, buitiniai 
kondicionieriai, todėl įmonėje buvo atlikti akustinio triukšmo matavimai. Vertinti ir įmonėje 
važinėjantys mobilūs triukšmo šaltiniai (transportas, autokrautuvai), atliktas suminis (stacionarių 
ir mobilių triukšmo šaltinių) modeliavimas, parengti žemėlapiai.  

Visi triukšmo šaltiniai esantys vidaus patalpose įvertinti vadovaujantis profesinės 
rizikos įvertinimo kortelėmis. Matavimai atlikti nuo visų triukšmingų procesų: prie keturpusių 
obliavimo staklių, pakavimo konvejerio, elektrinių pjovimo staklių, lakavimo linijos 
„CATTINAAIR“, prie durelių preso, frezavimo staklių, durelių gręžimo , klijavimo staklių, 
šlifavimo staklių, pjovimo staklių ir kt. Nustatyta, kad triukšmo lygis svyruoja  nuo 68 iki 81 
dB(A). Modelyje priimta, kad visame pastate yra keliamas 81 dB(A) triukšmas, taip pat įvertinta 
pastatų sienų garso izoliacija. 

Įmonė siekia SAZ sutapatinti su sklypo riba, todėl pagal gautus rezultatus ir parinktas 
triukšmo mažinimo priemones numato sumažinti triukšmo sklidimą nuo triukšmingų įrenginių. 
Modeliavimo būdu nustatyta kad reikalingos priemonių kompleksas:  

 perkelti pritekiamosios oro ventiliacijos sistemą ant vakarinio pastato (priestato) 
sienos; 

 izoliuoti dulkių nusiurbimo įrenginį „Disa“ esantį pietinėje teritorijos dalyje; 

 Izoliuoti dviejų medienos džiovyklų sienų ar jų dalių sienas; 

 izoliuoti dulkių nusiurbimo įrenginį „Disa“ esantį šiaurinėje teritorijos dalyje, 
pastatant dvi akustines sienas. 
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2 Lentelė. Triukšmo įrenginiai ir triukšmo mažinimo priemonės 

Triukšmo 
įreginio 

pavadinimas 

Nuotrauka Triukšmo mažinimo priemonių poreikis 

Dulkių 
nusiurbimo 
įrenginys 
„Disa“ 
(“Nederman“) 
. pažymėta Nr. 
V, matavimo 
protokole 
pažymėta Nr. 5 

 

Triukšmui nuo šio įrenginio sumažinti numatomos 
dvi sienutės: 4 m aukščio ir 32 m ilgio akustinė 
sienutė prie pat šio įrenginio ir papildoma 3 m 
aukščio ir 14 m ilgio sienutė palei sklypo ribą. 
 
Sienučių garso izoliavimo dydis 20 dB(A). 
 

Dulkių 
nusiurbimo 
įrenginys 
„Disa“ 
(“Nederman“) 
pažymėta Nr. 
III, matavimo 
protokole 
pažymėta Nr. 3 

 

Priemonės nereikalingos  

Dulkių 
nusiurbimo 
įrenginys 
„Disa“ 
(“Nederman“) 
pažymėta Nr. 
II, matavimo 
protokole 
pažymėta Nr. 2, 
po priemonių 
įdiegimo 
atliktame 
triukšmo 
matavimų 
protokole 
pažymėta Nr. 1 

 
PRIEŠ (atitinka matavimo protokolą 2019-01-
06, matavimus atliko Nacionalinė visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratorija) 

 

Triukšmui nuo šio įrenginio sumažinti numatoma 
izoliuoti gaubtu, kurio garso izoliavimo dydis 20 
dB(A). 
Šią priemonę įmonė jau įgyvendino ir atlikti 
pakartotiniai matavimai. 
 
PO (atitinka matavimo protokolą 2019-03-18, 
matavimus atliko UAB „Akustinių tyrimų centras“) 

 
Pritekamosios 
oro ventiliacijos 
sistema. 
Nr. I, matavimo 
protokole 
pažymėta Nr. 1. 

 

Po plėtros įrenginys numatomas perkelti į vakarų 
pusę, link gatvės, tam, kad nebūtų atsuktas į 
gyvenamąja aplinką. 
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Triukšmo 
įreginio 

pavadinimas 

Nuotrauka Triukšmo mažinimo priemonių poreikis 

Džiovyklos 

 

Pilnai izoliuoti vakarinėje teritorijos dalyje esančios 
džiovyklos pilnai šiaurinį ir vakarinį fasadus ir 
pietinėje teritorjos dalyje esančios džiovyklos pilnai 
rytinį fasadą ir dalį pietinį  12 m ilgio fasadą. 
Papildomų sienų garso izoliavimo dydis 20 dB(A). 

Pastaba. Kylant techninėms kliūtims dėl fasado 
izoliavimo, galima pirmiausia išbandyti taikyti kitas 
analogiškas priemones (izoliuoti triukšmingiausias 
džiovyklų dalis ir pan.), po kurių įdiegimo turi būti 
atliktas triukšmo matavimas ant rytinės sklypo ribos. 
Nustačius viršijimus, t.y. kad analogiškos priemonės 
neveiksmingos – reikės  izoliuoti fasadą kaip 
nurodyta PVSV ataskaitoje.  

 

 

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo parodė, kad triukšmo ribinės 
vertės pagal HN 33:2011 esamoje situacijoje nėra viršijamos. Naujų triukšmo šaltinių 
atsiradimas nenumatomas. Įmonė siekdama SAZ sutapatinti su ūkinės veiklos sklypo riba, 
planuoja įgyvendinti kompleksą priemonių: pilnai izoliuoti vakarinėje teritorijos dalyje esančios 
džiovyklos šiaurinį ir vakarinį fasadus ir pietinėje teritorijos dalyje esančios džiovyklos pilnai 
rytinį fasadą ir dalį pietinį  12 m ilgio fasadą; po plėtros perkelti pritekamosios oro ventiliacijos 
sistemą į vakarų pusę, link gatvės, tam, kad nebūtų atsuktas į gyvenamąja aplinką. Triukšmui 
nuo dulkių nusiurbimo įrenginio „Disa“ sumažinti numatomos pastatyti dvi sienutės: 4 m 
aukščio ir 32 m ilgio akustinė sienutė prie pat šio įrenginio ir papildoma 3 m aukščio ir 14 m 
ilgio sienutė palei sklypo ribą. Izoliavimui naudojamų medžiagų garso izoliavimo rodiklis 20 
dB(A). 

 Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai nuo visų įmonės esančių triukšmo 
šaltinių kartu su foniniu triukšmu ir planuojamomis priemonėmis parodė kad didžiausias 
triukšmo lygis būtų ties gyvenama teritorija Trakų g. 12 triukšmas dienos metu sieks ties sklypo 
riba sieks 50,6 dB(A), vakaro - 50 dB(A), nakties – 45,2 dB(A) o paros triukšmas sieks 53,6 
dB(A), triukšmo lygis sutampa su esama situacija, dominuoja kelių transporto triukšmas. 

Ties PŪV siūlomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribomis apskaičiuoti didžiausi 
triukšmo lygiai sieks: ties vakarine SAZ riba dienos metu sieks 44,4 dB(A), vakaro metu sieks 
44,4 dB(A), nakties metu sieks 37,4 dB(A), paros triukšmas 46,8 dB(A), ties šiaurine riba dienos 
metu sieks 48 dB(A), vakaro metu sieks 48 dB(A), nakties metu sieks 38,6 dB(A), paros 
triukšmas 49,6 dB(A), ties rytine riba dienos metu sieks 44,4 dB(A), vakaro metu sieks 44,4 
dB(A), nakties metu sieks 35,6 dB(A), paros triukšmas 46,1 dB(A), ties pietine SAZ riba dienos 
metu sieks 49,2 dB(A), vakaro metu sieks 49,2 dB(A), nakties metu sieks 41,7 dB(A), paros 
triukšmas 51,4 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 
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sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166) 
nurodytas ribines vertes ir neigiamo poveikio dėl triukšmo nenumatoma. 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
2019 metų pradžioje Elektrėnų savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius siekė 477. Nuo 
2018 metų pradžios iki 2019 metų pradžios šių subjektų skaičius aukščiau nurodytoje 
savivaldybėje padidėjo 8 vienetais. Veikiančių ūkio subjektų didėjimo tendencija 2018–2019 
metų pradžios laikotarpiu stebima tiek visoje Vilniaus apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2018 
metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus apskrityje siekė 41 624 (Lietuvoje – 
104 117), o 2019 metų pradžioje – 41 817 (Lietuvoje – 105 093). 2019 metų pradžioje veikiančių 
ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „C 
Apdirbamoji gamyba“ Elektrėnų savivaldybėje siekė 39, Vilniaus apskrityje – 2 431, o visoje 
mūsų šalyje – 7 899. Pažymėtina, kad 2019 metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius 
pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., ženklų lygiu) „C16 Medienos bei medienos ir 
kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ 
Elektrėnų savivaldybėje siekė 10, Vilniaus apskrityje – 282, Lietuvoje – 1 184. Pagal 
ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., ženklų lygiu) „C31 Baldų gamyba“ veikiančių ūkio 
subjektų skaičius 2019 metų pradžioje Elektrėnų savivaldybėje siekė 5, Vilniaus apskrityje – 
284, o visoje mūsų šalyje – 932. Analizuojant rodiklius, susijusius su 2018–2019 metų pradžioje 
įregistruotais ūkio subjektais pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „C 
Apdirbamoji gamyba“, stebima šių subjektų skaičiaus didėjimo tendencija tiek Elektrėnų 
savivaldybėje (nuo 57 (2018 metų pradžioje) iki 59 (2019 metų pradžioje)), tiek Vilniaus 
apskrityje (nuo 4 513 (2018 metų pradžioje) iki 4 558 (2019 metų pradžioje)), tiek visoje 
Lietuvoje (nuo 12 985 (2018 metų pradžioje) iki 13 132 (2019 metų pradžioje)).  

Analizuojant 2019 metų pradžioje Elektrėnų savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus 
pagal darbuotojų skaičių juose, matyti, jog daugiau kaip pusę (57,9 proc.) šių subjektų sudaro tie, 
kuriuose dirba iki 4 darbuotojų, kiek mažiau nei šeštadalyje (15,7 proc.) – 5–9 darbuotojai, o 
likusioje dalyje veikiančių subjektų dirba nuo 10 iki 1 000 ir daugiau darbuotojų. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galime teigti, jog UAB „Dailinta“ 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: 

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

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

 galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, 
triukšmo ir kt.) nenumatomi, kadangi šių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos 
teisės aktuose, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje viršijamos nebus. 
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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, 2017 metais Vilniaus apskrityje iš viso buvo nustatyti 45 profesinės ligos 
atvejai (10,5 atvejai/100 000 užimtų gyventojų), 11 iš jų – Elektrėnų savivaldybėje (98,2 
atvejai/100 000 užimtų gyventojų). Analizuojant profesinių ligų atvejus pagal šių ligų priežastis, 
nustatyta, kad 2 profesinės ligos atvejus Elektrėnų savivaldybėje tuomet lėmė fizikiniai 
veiksniai, o 9 atvejus – ergonominiai veiksniai. Pažymėtina, jog 2017 metais šioje savivaldybėje 
nebuvo registruota profesinės ligos atvejų, kuriuos lemtų biologiniai veiksniai.  

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. 

Siekiant išvengti galimo neigiamo biologinių veiksnių poveikio sveikatai, vykdant UAB 
„Dailinta“ ūkinę veiklą bus naudojamos kokybiškos asmeninės apsaugos priemonės, skirtos 
darbuotojams; sudarytos sveikatai saugios ir nekenksmingos darbo sąlygos; taikomos 
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šiuolaikiškos, 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 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 laikantis numatytų priemonių. 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. 

Triukšmo mažinimui yra numatomos papildomos priemonės, padėsiančios išvengti ar 
sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai. Įmonė siekdama SAZ 
sutapatinti su ūkinės veiklos sklypo riba, planuoja įgyvendinti kompleksą priemonių: pilnai 
izoliuoti vakarinėje teritorijos dalyje esančios džiovyklos šiaurinį ir vakarinį fasadus ir pietinėje 
teritorijos dalyje esančios džiovyklos pilnai rytinį fasadą ir dalį pietinį  12 m ilgio fasadą; po 
plėtros perkelti pritekamosios oro ventiliacijos sistemą į vakarų pusę, link gatvės, tam, kad 
nebūtų atsuktas į gyvenamąja aplinką. Triukšmui nuo dulkių nusiurbimo įrenginio „Disa“ 
sumažinti numatomos pastatyti dvi sienutės: 4 m aukščio ir 32 m ilgio akustinė sienutė prie pat 
šio įrenginio ir papildoma 3 m aukščio ir 14 m ilgio sienutė palei sklypo ribą. Izoliavimui 
naudojamų medžiagų garso izoliavimo rodiklis 20 dB(A). 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą nustatyti šie faktai: 

 Pagal atliktų sklaidos skaičiavimų rezultatus galima teigti, kad į aplinką 
išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių visais atvejais (kartu 
įvertinus ir foninę taršą) neviršys. 

 Atliktas kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimas rodo, kad nuo gamyklos 
kvapo koncentracija pusės valandos vidurkio intervale, visais atvejais nesieks 
ribinės 8 OUE/m3 vertės. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija gali 
siekti 2,023 OUE/m3 ant vakarinės teritorijos ribos, tačiau 8OUE/m3 ribinė 
vertė nebus pasiekiama. Artimiausiose gyvenamosiose teritorijoje kvapas nuo 
gamyklos nebus juntamas, nes 1OUE/m3 vertė nepasiekiama. 

 Atlikti akredituoti triukšmo matavimai ir triukšmo sklaidos modeliavimų 
rezultatai nuo visų įmonės esančių triukšmo šaltinių parodė, kad reikalingos 
triukšmo mažinimo priemonės. Įmonė siekdama SAZ sutapatinti su ūkinės 
veiklos sklypo riba, planuoja įgyvendinti kompleksą priemonių: pilnai izoliuoti 
vakarinėje teritorijos dalyje esančios džiovyklos šiaurinį ir vakarinį fasadus ir 
pietinėje teritorijos dalyje esančios džiovyklos pilnai rytinį fasadą ir dalį pietinį  
12 m ilgio fasadą; po plėtros perkelti pritekamosios oro ventiliacijos sistemą į 
vakarų pusę, link gatvės, tam, kad nebūtų atsuktas į gyvenamąja aplinką. 
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Triukšmui nuo dulkių nusiurbimo įrenginio „Disa“ sumažinti numatomos 
pastatyti dvi sienutės: 4 m aukščio ir 32 m ilgio akustinė sienutė prie pat šio 
įrenginio ir papildoma 3 m aukščio ir 14 m ilgio sienutė palei sklypo ribą. 
Izoliavimui naudojamų medžiagų garso izoliavimo rodiklis 20 dB(A). 

  Triukšmo sklaidos vertinimas ir sklaidos rezultatai nuo visų įmonės esančių 
triukšmo šaltinių kartu su foniniu triukšmu ir planuojamomis priemonėmis 
parodė, kad ties PŪV siūlomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribomis 
apskaičiuoti didžiausi triukšmo lygiai sieks: ties vakarine SAZ riba dienos metu 
sieks 44,4 dB(A), vakaro metu sieks 44,4 dB(A), nakties metu sieks 37,4 dB(A), 
paros triukšmas 46,8 dB(A), ties šiaurine riba dienos metu sieks 48 dB(A), 
vakaro metu sieks 48 dB(A), nakties metu sieks 38,6 dB(A), paros triukšmas 
49,6 dB(A), ties rytine riba dienos metu sieks 44,4 dB(A), vakaro metu sieks 
44,4 dB(A), nakties metu sieks 35,6 dB(A), paros triukšmas 46,1 dB(A), ties 
pietine SAZ riba dienos metu sieks 49,2 dB(A), vakaro metu sieks 49,2 dB(A), 
nakties metu sieks 41,7 dB(A), paros triukšmas 51,4 dB(A). 

 Įmonė dirba dviem pamainomis 6:30-15:00 ir 15:00-23:30. Atlikti vertinimai 
parodė, kad su neigiamą poveikį mažinančiomis priemonėmis artimiausiose 
gyvenamosiose aplinkose, ir už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų 
triukšmo, oro taršos, kvapų viršijimai nenumatomi. 

6. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA 
TIKSLINIMO PAGRINDIMAS 

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 21 skyriaus „Baldų ir čiužinių 
gamyba“: 21.1. punkto nuostatais „ Baldų gamyba“, planuojamai ūkinei veiklai 
reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 100 metrų. Atliekant poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų 
pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.  

Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių (triukšmo 
sklaidos, aplinkos oro taršos, kvapų bei triukšmo) sklaidos analizę, pritaikius triukšmo mažinimo 
priemones, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome 
planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Dailinta“ medienos ir jos gaminių bei baldų gamyba, adresu 
Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnai, nustatyti – sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti, 
sutampančias su įmonės sklypo ribomis, sklypo unikalus registro 7914-0006-505, kadastro 
numeris Nr. 7914/0006:505. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų 
plotas – 3,8873 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 
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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 įdiegus triukšmą mažinančias priemones, 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. 

 

 
4 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos, 2019 m.  

 

 

 


