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DĖL SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-

474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme 

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 45 p., informuojame, kad išnagrinėjus UAB „Surgedė“ 

nestandartinių baldų gamybos adresu Naujoji g. 132A, Alytuje poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo ataskaitą su priedais, 2019 m. sausio 28 d. priimtas Sprendimas dėl planuojamos ūkinės 

veiklos galimybių Nr. (1-11 14.3.4 E)BSV-1819. 

PRIDEDAMA. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, 6 lapai. 
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

2019 m. sausio                d.   Nr. (1-11 14.3.4 E)BSV- 

Alytus 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo pavadinimas, 

kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

 

UAB „Surgedė“ 

Įmonės kodas 149887466 

 

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Naujoji g. 132A, Alytus. 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)  Tel./faks. (8 315) 77 250 

El. p. info@surgede.lt 

  

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo pavadinimas, 

kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas 304230247 

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas  

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Tel. 8 607 23 980 

El. p. info@ekostruktura.lt  

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

 Nestandartinių baldų gamyba 

 

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)  Alytaus apskr., Alytaus m.. sav., 

Alytus, Naujoji g. 132A 
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

 Įmonės ūkinė veikla vykdoma 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“, ekonominės veiklos rūšies kodą 31.0 – 

baldų gamyba, klasė 31.02 „Virtuvės baldų gamyba“, 31.09 „Kitų baldų 

gamyba“. UAB „Surgedė“ ūkinė veikla – kietųjų baldų gamyba, 

apimanti įvairios paskirties standartinius ir nestandartinius baldus, 

virtuvėms, miegamiesiems, vaikų kambariams, svetainėms ir specifinės 

paskirties patalpoms bei biurams, prekybos vietoms, visuomeninės 

paskirties baldus. Gamyba vyksta pagal konkrečius kiekvieno užsakovo 

pageidavimus. Veikla vykdoma esame gamybiniame pastate. Gamyboje 

naudojamos medžiagos: laminuota medienos drožlių plokštė, medienos 

dulkių plokštė, natūralaus lukšto laminatas, natūralios medienos 

masyvas, metalai, stiklas ir plastikas, dirbtinis akmuo, stalviršiai bei 

pertvarų panelės. 2017 metais buvo pagaminta: visuomeninės paskirties 

baldų – 1621 vnt.; buitinės paskirties baldų – 1208 komplektų; 

prekybinių baldų – 1554 komplektų. Įmonė dirba darbo dienomis nuo 8 

val. iki 17:00 val. 

Per metus vidutiniškai sunaudojama apie 130272 m2 laminuotos 

medžio drožlių plokštės ir 3750 m2 medienos plaušo plokštės, 130 kg 

valiklio, 270 kg vandeninio lako, 380 kg vandeninių dažų, 400 kg grunto, 

30 kg beico, 105 kg kietiklio. 

Paruošimo ceche įrengtos 2 pjaustymo ir 1 gręžimo staklės. 

Mechaniškai apdirbant medieną susidarančios drožlės ir pjuvenos 

nutraukiamos į  prie staklių esančius „Kadis“ tipo filtrus. Esant poreikiui 

pagal užsakymą baldų detalės dažomi ir/ar lakuojami dažymo kameroje 

purškiant. Oras į kamera tiekiamas iš viršaus. Iš kameros užterštas oras 

šalinamas 2 ortakiais. Kameros šone aerozolio sulaikymui sumontuota 

sienelė su popieriniu gofruotu filtru, kameros grindyse – filtras iš 

sintetinio pluošto. Dalinai apvalytas oras iš 2 ortakių atskirais 

ventiliatoriais per bendrą taršos šaltinį šalinamas į aplinką. Proceso metu 

į atmosfera  patenka lakieji organiniai junginiai (toliau – LOJ) ir 

nesugautos kietosios dalelės.  

Surenkant baldus jų detales kartais reikia valyti, tam naudojamas 

valiklis „Hraniclean 01“, jo sudėtyje yra etanolis ir LOJ 

(angliavandeniliai). Tarp naudojamų cheminių medžiagų nėra tokių LOJ, 

kurie yra klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba 

toksiškai veikiantys reprodukciją ir jiems priskiriamos pagal CLP 

reglamentą pavojingumo frazės H340, H350, H350i, H360D, H360F. 

Patalpų šildymui įrengtas kieto kuro (biokuro) vandens šildymo katilas 

„Kalvis-320“. Sukūrenama apie 20 t biokuro per metus. Katilo 

nominalus šiluminis našumas – 320 kW. Kuro degimo produktai 

šalinami į aplinką per kaminą. Dūmų nuo kietųjų dalelių valymui 

įrengtas multiciklonas. Įmonė vandeniu aprūpinama iš centralizuotų 

Alytaus miesto vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos išleidžiamos į 

centralizuotus miesto tinklus. 

Apie PŪV visuomenė informuota Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 

(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos 

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos 
ribų dydis metrais, taršos 
šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) 
nustatomos sanitarinės 
apsaugos zonos ribų dydis) 

 
Sanitarinė apsaugos zona (toliau – SAZ) nustatomas jau 

vykdomai kietųjų baldų gamybos veiklai, adresu Naujoji 132A, 

Alytuje. SAZ plotas yra 0,4175 ha. SAZ sutapatinama su įmonės 

sklypo ribomis, sklypo unikalus Nr. 4400-1941-8654, kadastro 

numeris Nr. 1101/0001:1174. 

Artimiausi gyvenamieji namai nutolę 175 m., 190 m atstumu.  

Artimiausia suformuota gyvenamoji aplinka – tai dar neužstatytas, bet 

suplanuotas gyvenamosios paskirties sklypas, esantis Šiltnamių g. 6, 

yra už 36 m. nuo sklypo ribos. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Alytaus profesinio 

rengimo centras (Alytaus m. sav., Alytaus m., Putinų g. 40) nuo 

ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~2,2 km atstumu; Alytaus lopšelis-

darželis „Putinėlis“ (Alytaus m. sav., Alytaus m., Putinų g. 18) nuo 

UAB „Surgedė“ sklypo nutolęs ~2,4 km atstumu. Artimiausi 

viešbučių paskirties pastatai: Gilės svečių namai (Alytaus m. sav., 

Alytaus m., Gilių g. 9) nuo ūkinės veiklos vietos nutolę ~4,3 km 

atstumu; viešbutis „Odė“ (Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 8C) 

nuo UAB „Surgedė“ teritorijos nutolęs ~4,4 km atstumu. Artimiausia 

gydymo įstaiga – viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir 

sporto centras (Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės g. 9) nuo 

ūkinės veiklos sklypo nutolęs ~1,4 km atstumu. 
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7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:  

 UAB „Ekostruktūra“ teigimu, pagrindiniai ūkinės veiklos  sveikatai 

įtaką darantys veiksniai yra aplinkos oro tarša cheminėmis 

medžiagomis (anglies monoksidu, azoto dioksidu, LOJ, etanoliu, 

kietosiomis dalelėmis KD10 ir KD2,5), kvapai, triukšmas. Teršalų 

pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga 

ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, 

Didžioji Britanija). Įmonei 2018 m. buvo atlikta Aplinkos oro taršos 

šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (rengėjas 

UAB „Ekopaslauga“). Oro taršos ir kvapų vertinimas atliktas 

vadovaujantis 2018 m. atliktais  inventorizacijos duomenimis. UAB 

„Surgedė“ yra trys taršos šaltiniai, iš kurių du (katilinė, dažymo 

kamera) turi oro valymo įrenginius ir vienas (detalių valymas) – neturi. 

Vertinant ūkinės veiklos objekto taršą, kartu buvo įvertinta mobilaus 

transporto tarša – krautuvas, lengvieji automobiliai ir sunkvežimiai. 

Suskaičiuota didžiausia pažeminė 8 val. anglies monoksido 

koncentracija be fono sudaro 0,111 mg/m3, įvertinus foną – 0,555 

mg/m3. Suskaičiuota didžiausia pažeminė metinė azoto dioksido 

koncentracija be fono yra 2,34 μg/m3, įvertinus foną – 23,04 μg/m3. 

Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono 

sudaro 121,31 μg/m3, o įvertinus foną – 142,01 μg/m3. Suskaičiuota 

didžiausia pažeminė metinė kietųjų dalelių KD10 koncentracija be fono 

sudaro 0,27 μg/m3, įvertinus foną – 22,51 μg/m3. Maksimali 24 val. 

90,4 procentilio kietųjų dalelių KD10 koncentracija be fono sudaro 0,80 

μg/m3, įvertinus foną – 23,04 μg/m3. Suskaičiuota didžiausia pažeminė 

metinė kietųjų dalelių KD2.5 koncentracija be fono sudaro 0,14 μg/m3, 

įvertinus foną – 16,26 μg/m3. Suskaičiuota didžiausia valandos LOJ 

98,55 procentilio koncentracija be fono sudaro 0,117 mg/m3, įvertinus 

foną – 0,118 mg/m3. Didžiausia 1 valandos etanolio 98,5 procentilio 

koncentracija be fono ir su fonu gali siekti 0,458 mg/m3. Teršalų 

suskaičiuotos koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu objekto 

aplinkoje bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija ribinių 

verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. 

UAB „Ekostruktūra“ teigimu, įmonės veiklos metu yra du kvapų 

šaltiniai. Įmonės veiklos metu į aplinkos orą išsiskiria kvapą turinčios 

medžiagos: etanolis, LOJ, azoto dioksidas. Katilinės kūrenimo metu į 

aplinkos orą išsiskiria azoto oksidai.  Veikiant fotosintezei ir kitiems 

veiksniams azoto oksidai aplinkos ore pavirsta azoto dioksidu. 

Matavimo metu sieros dioksido katilinės išmetimuose nerasta. 

Dažyklos veiklos metu naudojamos vandeniu skiedžiamos apdailos 

medžiagos – gruntas, dažai ir lakas. Jų sudėtyje LOJ kiekis sudaro nuo 

2,25 iki 4%.  Technologinių procesų metu į aplinkos orą patenka 

nežymūs kiekiai teršalų: etanolis, 2-metoksimetiletilpropanolis, 2-

metoksi-1-metiletilacetatas, 2-butoksietanolis, 1-metoksi-2-propanolis, 

2-metoksipropanolis.  Įvardyti teršalai neturi kvapo slenksčio vertės. 

Tai vadinamieji „etoksilinti“ cheminiai junginiai. Pagal jų prigimtį 

siekiant vertinti blogiausią situaciją lyginama su 2-metoksietanoliu, 

kurio kvapo slenksčio vertė – 0,11 ppm. Didžiausia apskaičiuota kvapo 

koncentracija nuo etanolio gali siekti 1,6 OUE/m3, azoto dioksido – 

0,32 OUE/m3, nuo LOJ (metoksimetiletoksipropanolis, 2-metoksi-1-

metiletilacetatas, 1-metoksi-2-propanolis) – 0,32 OUE/m3. 
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 UAB „Ekostruktūra“ teigimu, pagrindiniai technologiniai procesai 

galintys kelti triukšmą yra vidaus patalpose, t. y. paruošimo ceche 

įrengtos 2 pjaustymo ir 1 gręžimo staklės (technologinė įranga 

„Holzma“, technologinė įranga „Weeke“, technologinė įranga 

„Brandt“), kurių keliamas maksimalus triukšmo lygis yra 105 dBA. 

Išorės aplinkoje, ant įmonės pastatų ar įmonės teritorijoje stacionarių 

triukšmą keliančių šaltinių, pvz., tokių kaip ventiliatoriai, 

kondicionieriai, nėra. Išorės aplinkoje triukšmą kelia mobilūs 

triukšmo šaltiniai: klientų ir darbuotojų transportas, žaliavą ir 

produkciją gabenantis transportas, autokrautuvai. Triukšmo 

skaičiavimai atlikti naudojant CadnaA 4.6 paketo programą. Už 

Naujosios gatvės esantys gyvenamieji namai yra mažaaukščiai bei 

suformuoti nauji mažaaukštės statybos gyvenamieji sklypai, todėl 

triukšmo lygis modeliuotas 1,5 m aukštyje. Apskaičiuotas didžiausias 

triukšmo lygis ties sklypo riba Šiltnamių g. 6 dienos metu siekia 33,9 

dB(A), o Ldvn – 30, 9 dB(A). Vakaro ir nakties metu ūkinė veikla nėra 

vykdoma. Įvertinus triukšmo lygį ties UAB „Surgedė“ sklypo 

ribomis, esančiomis palei Naująją gatvę, nustatyta, kad triukšmo lygis 

dienos metu gali siekti 50,4 dB(A), o vidutinis paros triukšmas Ldvn – 

47,4 dB(A). Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis 

neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų  Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ patvirtinimo“. 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių 

visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų 

reikalavimų planuojamos 

ūkinės veiklos sąlygos 

neatitinka (nurodant 

konkretaus teisės akto 

straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos 

saugos teisės aktų (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. 

įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 

azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, 

kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl 

teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 

kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 

nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 

patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 121:2010 

„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 

m.  spalio  4  d.  įsakymu  Nr.  V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos 
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 HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore 

taisyklių patvirtinimo“) reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) 

pasirinktoje vietoje. 

 

Alytaus departamento  

Lazdijų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti  

Alytaus departamento direktoriaus funkcijas    A.V.             Dalytė Nekraševičienė 
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