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UAB „Dailinta“ medienos ir jos gaminių bei baldų gamybos įmonės, adresu Trakų g. 
21, Zabakos k., Elektrėnai, viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo (toliau - PVSV) Ataskaita 

 
PROTOKOLAS 

2019-05-08 

 

Viešo supažindinimo vieta: UAB „Dailinta“ veiklos vykdymo vieta (adresu Trakų g. 21, 
Zabakos k., Elektrėnų sav.). 

Supažindinimo laikas: 2019 m. balandžio 30 d. pradžia 18:00 - pabaiga 19:07 val.  

Dalyvių registracijos pradžios laikas: 17:30 

Viešo supažindinimo pirmininkas: Ona Samuchovienė 

Viešo supažindinimo sekretorius: Mindaugas Bajoras 

Dalyvauja: planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovas: UAB „Dailinta“ technikos 
direktorius Šarūnas Kikas; PVSV Ataskaitos rengėjų atstovai: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona 
Samuchovienė, IĮ „Terra studija“ direktorius Mindaugas Bajoras ir du visuomenės atstovai. 

Prie protokolo pridedamas užsiregistravusių dalyvių sąrašas (1 lapas). 

Darbotvarkė: 

Susirinkimo pirmininkė prisistatė, pristatė veiklos pavadinimą, užsakovą, PVSV rengėjus, 
sekretorių, susirinkimo tikslą ir pradėjo supažindinimą su planuojama ūkine veikla. 

Susirinkimo pirmininkė supažindino su parengta PVSV ataskaita, vertinimo 
metodikomis ir atlikto poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatais. Pristatė triukšmo, oro 
taršos ir kvapų vertinimus. Supažindino su triukšmo mažinimo priemonėmis, kurios buvo parinktos 
atlikus triukšmo matavimus. Supažindino, kad triukšmo, oro taršos, kvapų rezultatai ir kiti poveikio 
visuomenės sveikatai aspektai, atlikus vertinimą, už įmonės ribų atitiks Lietuvoje taikomas ribines 
vertes, todėl PVSV ataskaitoje siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribas 
sutampančias su įmonės teritorijos ribomis.  

Pristatymo medžiaga pridedama prie protokolo kaip priedas. 

Taip pat informavo apie skelbimus ir, kad iki viešo susirinkimo pasiūlymų iš 
visuomenės nebuvo gauta. 

Pirmininkė supažindino su protokolo parengimo tvarka: dalyviams išaiškino, kad 
susirinkimo protokolas bus baigtas rašyti per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su Ataskaita 
susirinkimo. Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, veiklos vykdymo vietoje 
ir Ataskaitos rengėjo interneto svetainėje www.ekostruktura.lt bei pateikti pastabas per 3 darbo dienas 
nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos. Nurodė, kad pastabos dėl protokolo visuomenės 
supažindinimo susirinkimą rengusiam Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, 
nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą. 

Pirmininkė informavo, kad visuomenė dar per 10 darbo dienų po viešo visuomenės 
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl 
Ataskaitos. Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos 
rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 
Kaunas. 



 

2 
   

Pirmininkė priminė, kad sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų 
g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt. 

 

Dalyvių pasisakymai svarstomu klausimu:  

Klausimas. Visuomenės atstovas Gediminas Jachimavičius. Koks tikslas SAZ 
sutapatinti su sklypo riba? 

Atsakymas. UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė. Sanitarinę 
apsaugos zoną siekiama sutapatinti su įmonės sklypo riba, kadangi aplink yra kitų savininkų žemės, 
todėl nenorima kitiems sklypams sukelti papildomų specialiųjų sąlygų apribojimų, o taip pat 
sutapatinant SAZ su sklypo ribomis yra pagerinama ir situacija gyventojams, kadangi diegiamos 
triukšmo mažinimo priemonės (triukšmo užtvaros, papildomos izoliacijos nuo triukšmo, perkeliamas 
triukšmingas įrenginys). Dėl šių priežasčių aplinkiniams gyventojams situacija tik pagerės. 

 Klausimas. Visuomenės atstovas Gediminas Jachimavičius, dar kartą klausia. O 
kam reikia mažinti SAZ, kas po tuo slypi? 

Atsakymas. UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė. Nieko paslėpto po 
SAZ mažinimu nėra, tai yra normali, teisės aktais reglamentuota procedūra. Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimas ir atliekamas norint nusistatyti SAZ, nustatyti galimą neigiamą poveikį sveikatai 
ir parinkti priemones tam poveikiui sumažinti. Šiuo atveju buvo atlikti triukšmo matavimai (atliko 
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija). Remiantis matavimais atliktas esamos 
situacijos triukšmo modeliavimas ir nustatyta, kad triukšmas viršija leidžiamas normas už gamyklos 
sklypo ribų. Kadangi UAB „Dailinta“ nori susitapatinti SAZ su sklypo ribomis, yra diegiamos 
priemonės, kad viršijimų už sklypo ribų nebebūtų. Užsakovas noriai diegiasi PVSV rengėjų parinktas 
priemones ir vieną triukšmo užtvarą jau net spėjo pastatyti, kol buvo rengiama PVSV ataskaita. 

Klausimas. Visuomenės atstovas Gediminas Jachimavičius. Ar tiksliai nustatytas 
darbo laikas, ar įmonė tikrai nedirba šeštadieniais, nes matome atvažiuojančius darbuotojus? 

Atsakymas. UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė. Įmonės reguliarus 
darbo laikas yra darbo dienomis, savaitgaliais nedirbama. Šeštadieniais dirba tik išskirtinais atvejais 
(dažniausia sandėliuose pakuojama, ruošiama produkcija). Darbo laikas yra reglamentuojamas 
įmonės dokumentuose, darbo valandos įtraukos į darbo užmokestį, kurį mato kitos institucijos 
(Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra), todėl tai ir lieka išskirtiniai atvejai pasitaikantys 
nereguliariai. 

Klausimas. Visuomenės atstovas Gediminas Jachimavičius. Prie mano namų kartais 
jaučiasi kvapai nuo gamyklos. 

Atsakymas. UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė. Ataskaitoje kvapai 
yra vertinti, nes jie susidaro nuo dažyklų, nuo dažytos produkcijos džiovyklų vėdinimo sistemos 
ortakių, nuo biokuro katilinės. Kvapų sklaidos modeliavimas rodo, kvapo koncentracija gali siekti 
2,023 kvapo vienetus ant įmonės sklypo vakarinės ribos, tačiau Lietuvoje yra leidžiami kvapai iki 8 
kvapo vienetų, todėl ribinė vertė nebus pasiekiama. Prie gyvenamųjų namų kvapai neturėtų jaustis, 
nes 1 kvapo vieneto vertė, kuomet jau žmogus jaučia kvapus (vadovaujantis tyrimais) – nepasiekiama, 
tačiau yra išskirtiniai atvejai arba žmogaus jautrumas, dėl kurio kvapas gali būti juntamas. 

Klausimas. Visuomenės atstovas Gediminas Jachimavičius. Ar galima diegti 
papildomas priemones kvapams nuo gamyklos, pavyzdžiui želdinius? 

Atsakymas. UAB „Dailinta“ technikos direktorius Šarūnas Kikas. Taip, žinoma, 
galime pasodinti želdinių. Jie jau buvo sodinami (berželiai) palei sklypo ribą, bet dalis neprigijo. 
Galime suderinti ir kitus želdinius, pavyzdžiui spygliuočius, ar kitus, kokių pageidaujate. Planuotume 
sodinti rudenį. 
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UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė kreipėsi į visuomenės atstovą 
Gediminą Jachimavičių su klausimu ar jis pageidauja pateikti atskirą raštišką prašymą želdiniams 
visuomenės pasiūlymų lape, ar tiesiog įtraukti į protokolą šį pageidavimą?  

Visuomenės atstovas Gediminas Jachimavičius atsakė, kad prašymą dėl želdinių 
užteks įtraukti į protokolą. 

Toliau vyko diskusija peržiūrint kompiuteryje pačią ataskaitą, aptariant želdinių 
sodinimo aspektus. 

Nuspręsta: neprieštarauti PVSV ataskaitai, numatyti želdinius palei pietinę sklypo ribą. 

 

Susirinkimo pirmininkė paskelbė susirinkimo pabaigą 19:07 val. 

Pridedami priedai: dalyvių sąrašas, pristatymų medžiaga. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas Ona Samuchovienė 

 

 

Susirinkimo sekretorius Mindaugas Bajoras 




