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 ĮVADAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas UAB „Surgedė“ 
nestandartinių baldų gamybai adresu, Naujoji 132a, Alytuje. Veikla vykdoma 0,4175 ha žemės 
sklype, Alytaus šiauriniame pramonės rajone. 

Veikla apima kietųjų baldų gamybą, gaminant įvairios paskirties standartinius ir 
nestandartinius baldus, virtuvėms, miegamiesiems, vaikų kambariams, svetainėms ir specifinės 
paskirties patalpoms, biurams, prekybos vietoms bei visuomeninės paskirties baldus. 

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 atlikti triukšmo sklaidos, oro taršos, modeliavimai, kvapų vertinimas. 
Vadovautasi 2018 m. atliktos oro teršalų inventorizacijos duomenimis, techninėmis įrenginių 
specifikacijomis, teisės aktais ir rekomendacijomis. 
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 

Juridinio asmens pavadinimas – UAB „Surgedė“ 

Adresas – Naujoji g. 132a, LT-62175 Alytus 

Tel.:  + 370 (315) 77250 

Faks. + 370 (315) 77250 

El. p. info@surgede.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 „Surgedė“ nestandartinių baldų gamyba adresu, Naujoji 132a, Alytuje. 

UAB „Surgedė“ ūkinę veiklą vykdo adresu Naujoji 132a, Alytuje. 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. Gamyboje naudojamos medžiagos: laminuota medienos drožlių plokštė 
(LMDP); medienos dulkių plokštė (MDF); natūralaus lukšto laminatas (MDP); 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. 

Baldai gaminami naudojantis kompiuterizuota medžio apdirbimo įranga ir pažangiomis 
technologijomis. 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. Oras 
šalinamas į darbo patalpas.  Esant poreikiui pagal užsakymą baldų detalės dažomi ir/ar lakuojami 
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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 ir nesugautos kietosios dalelės.  

Surenkant baldus jų detales kartais reikia valyti, tam naudojamas valiklis „Hraniclean 01“, 
jo sudėtyje yra etanolis ir LOJ (angliavandeniliai), tačiau, tarp naudojamų cheminių medžiagų nėra 
tokių lakiųjų organinių junginių, 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 – anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės šalinami 
į aplinką per kaminą. Dūmų nuo kietųjų dalelių valymui įrengtas multiciklonas. Metiniai teršalų 
kiekiai vertinami skaičiavimais, vienkartiniai – matavimais. 

Ūkinė veikla vykdoma žemės sklype kad. Nr. 1101/0001:1174, žemės sklypo plotas 0,4175 
ha, žemės naudojimo paskirtis – kita. Veikla vykdoma esame gamybiniame pastate. Sklypas 
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Žemės sklypas yra Alytaus Šiauriniame pramonės 
rajone. Žemės sklypas vakaruose ribojasi su Naująja gatve, šiaurėje, rytuose ir pietuose su kitų įmonių 
teritorijomis. Gyvenamieji namai ir gyvenamosios paskirties sklypai yra už Naujosios gatvės ir su 
nagrinėjama veikla nesiriboja. 

Sklype yra du pastatai – prekybos sandėlis ir gamybinis pastatas, kurių užstatytas plotas 
sudaro 0,1078 ha, asfaltuota kiemo aikštelė ir jos prieigos užima dar 0,1602 ha.  

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 inventorizacijos duomenimis. 

Įmonės teritorijoje naujų statinių statyti nenumatoma. 
 

Veiklos adresas: Alytaus apskritis, Alytaus miesto savivaldybė, Likiškių seniūnaitija, Naujoji 
g. 132 a. 

Veikla vykdoma Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Pagal Alytaus miesto bendrąjį planą 
patenka į  gamybos ir statybinių medžiagų įmonių sandėlių teritorijas. Aplinkos apsaugos požiūriu 
veiklos vykdymo vieta nėra reikšminga, kadangi saugomų vertybių, jautrios gamtinės aplinkos šalia 
nėra. 

Šiaurėje, rytuose ir pietuose sklypas ribojasi su Alytaus miesto pramonės įmonėmis, o 
vakaruose (už Naujosios gatvės) – su Alytaus rajono savivaldybės Miklusėnų kaimu. Artimiausi 
gyvenamieji namai ir gyvenamieji sklypai yra kitoje Naujosios gatvės pusėje jau nebe Alytaus miesto, 
bet Alytaus rajono savivaldybės ribose, Miklusėnų kaime. Šiuo metu dar neužstatytuose Miklusėnų 
laukuose yra parengti detalieji planai, pagal kuriuos suskirstyti gyvenamieji sklypai. Artimiausias jau 
pastatytas gyvenamasis namas nutolęs apie 190 m vakarų kryptimi. Artimiausias dar statomas 
gyvenamasis namas yra už 175 m  (vizualiai, kad statoma įvertinta ir 2018 m. liepos mėn. objekto 
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apžiūros metu). Artimiausia suformuota gyvenamoji aplinka - tai dar neužstatytas, bet suplanuotas 
gyvenamosios paskirties sklypas esantis Šiltnamių g.6. 

 
1 pav. Nagrinėjama teritorija: Alytaus miesto savivaldybė, Naujoji g. 132 a. 

 

 
2 pav. Ištrauka iš Alytaus miesto bendrojo plano reglamentų brėžinio 
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3 pav. Nagrinėjama teritorija ir artimiausios gyvenamosios aplinkos ant maps.lt 

žemėlapio 

 
4 pav. Nagrinėjama teritorija ir artimiausios gyvenamosios aplinkos ant ortofoto 

žemėlapio. Artimiausias gyvenamasis namas esantis  už 175 m  dar statomas (vizualiai 
įvertinta ir 2018 m. liepos mėn. objekto apžiūros metu)



 
  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) 7 

VĮ „Registrų centras“ duomenimis sklypo unikalus registro 4400-1941-8654.  

Sklypo plotas: 0,4175 ha.  

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Žemės ūkio naudmenų plotas: 0,1495 ha. 

Kelių plotas: 0,1602 ha. 

Užstatyta teritorija: 0,1078 ha. 

Nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, nuomotojas – UAB „Surgedė“ (PŪV 
organizatorius).  

 

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonos. Plotas 0,1468 ha. 

 VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0024 ha. 

 I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas 0,0034 ha. 

 

Vandens tiekimas. Įmonė vandeniu aprūpinama iš centralizuotų Alytaus miesto 
vandentiekio tinklų. Vanduo naudojamas tik administracijoje. Per metus sunaudojama ~154 
m3/metus.  

Vanduo gamyboje nenaudojamas. 

Buitinės nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto tinklus.  Per metus susidaro ~154 
m3/metus nuotekų. Gamybinės nuotekos nesusidaro.  

Lietaus nuotekos. Įmonės teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos nuvestos į lietaus 
nuotekų tinklus. 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. Įmonė šiluma apsirūpinama lokaliai, patalpų šildymui įrengtas 
kieto kuro (biokuro) vandens šildymo katilas „Kalvis-320“, 320 kW galios. Deginamas biokuras, 
kurio sunaudojamas metinis kiekis apie 20 t. Kuro vidutinė šiluminė vertė – 2,908 MW/t. 

Susisiekimo, privažiavimo keliai. Susisiekimas su įmone geras. Įmonės teritorija 
išsidėsčiusi palei Alytaus miesto Naująją gatvę, apie 1 km atstumu nuo krašto kelio Nr. 130 Kaunas 
– Prienai – Alytus. Įmonės sklype yra automobilių stovėjimo aikštelė klientams ir darbuotojams. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Veiklos metu susidarančios atliekos 
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 
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transportuojančioms įmonėms, kurios yra registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre. Buitinės 
atliekos priduodamos UAB „Ekonovus“. 

Gamybos procesų metu susidaro pagrinde šios atliekos: medienos atliekos, faniera, medžio 
drožlių plokštės, porolonas,  popierius, kartonas, plastmasė, guma, stiklo atliekos. 

Artimiausi gyvenamieji namai ir gyvenamieji sklypai yra kitoje Naujosios gatvės pusėje jau 
nebe Alytaus miesto, bet Alytaus rajono savivaldybės ribose, Miklusėnų kaime. Šiuo metu dar 
neužstatytuose Miklusėnų laukuose yra parengti detalieji planai, pagal kuriuos suskirstyti 
gyvenamieji sklypai. Artimiausias jau pastatytas gyvenamasis namas nutolęs apie 190 m vakarų 
kryptimi. Artimiausias dar statomas gyvenamasis namas yra už 175 m  (vizualiai, kad statoma 
įvertinta ir 2018 m. liepos mėn. objekto apžiūros metu). Artimiausia suformuota gyvenamoji aplinka 
- tai dar neužstatytas, bet suplanuotas gyvenamosios paskirties sklypas esantis Šiltnamių g.6. 

Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Alytaus profesinio rengimo centras (Alytaus m. sav., 
Alytaus m., Putinų g. 40) nuo planuojamos 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 planuojamos 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. 

Artimiausios gydymo įstaigos: viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto 
centras (Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės g. 9) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolęs 
~1,4 km atstumu; UAB „Medica klinika“ nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolusi ~3,1 km 
atstumu. 

Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Alytaus miesto savivaldybės administracija 
(Alytaus m. sav., Alytaus m., Rotušės a. 4); Alytaus centrinis paštas (Alytaus m. sav., Alytaus m., 
Pulko g. 12); Alytaus apylinkės teismas (Alytaus m. sav., Alytaus m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 17), 
bankai ir kitos įstaigos išsidėsčiusios centrinėje Alytaus miesto dalyje, nuo planuojamos ūkinės 
veiklos vietos nutolusioje daugiau nei 5 km atstumu. 

Artimiausi kultūros paskirties pastatai: viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos 
centras (Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės g. 1B) nuo UAB „Surgedė“ sklypo nutolęs ~2 km 
atstumu; Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 48) 
nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi ~3,7 km atstumu; Lėlių teatras „Aitvaras“ 
(Alytaus m. sav., Alytaus m., Rotušės a. 2), Alytaus rajono savivaldybės kultūros centras (Alytaus m. 
sav., Alytaus m., Pulko g. 21), Dainavos kino teatras (Alytaus m. sav., Alytaus m., Sporto g. 2), 
Alytaus kraštotyros muziejus (Alytaus m. sav., Alytaus m., Savanorių g. 6), Anzelmo Matučio 
memorialinis muziejus (Alytaus m. sav., Alytaus m., A. Matučio g. 8) ir kiti kultūros paskirties 
pastatai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolę daugiau nei 5 km atstumu – išsidėstę Alytaus 
miesto centrinėje dalyje. 

Artimiausi maitinimo paskirties pastatai: kavinės UAB „Jorisa“ ir UAB „Virtuvės 
paslaptys“ (Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 128) nuo UAB „Surgedė“ sklypo nutolusios ~700 
m atstumu; greito maisto restoranas „Hesburger“ (Alytaus r. sav., Alytaus sen., Miklusėnų k., Kauno 
g. 1) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~810 m. 
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Artimiausi sporto paskirties pastatai: uždari teniso kortai (Alytaus m. sav., Alytaus m., 
Pramonės g. 6) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolę ~1,8 km atstumu; VšĮ Alytaus sporto ir 
rekreacijos centras (Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 52) nuo UAB „Surgedė“ sklypo nutolęs 
~3,6 km atstumu. 

Artimiausias religinės paskirties pastatas – Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos 
bažnyčia (Alytaus m. sav., Alytaus m., Jurgiškių g. 4) – nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos 
nutolęs ~4 km atstumu. 

Artimiausi prekybos paskirties pastatai: UAB „Damris“ (Alytaus m. sav., Alytaus m., 
Pramonės g. 37) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs ~810 m atstumu; UAB „Merata“ 
Alytaus sandėlis bei UAB „Auslinda“ (Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės g. 31) nuo UAB 
„Surgedė“ sklypo nutolę ~850 m atstumu. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI, DARANTYS ĮTAKĄ VISUOMENĖS 
SVEIKATAI 

Oro tarša. .  Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga 
ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). Aplinkos oro 
teršalų sklaidos modeliavimas buvo atliktas dviem variantais: 

 1 variantas – situacija be foninio aplinkos oro užterštumo; 

 2 variantas – situacija kartu su foniniu aplinkos oro užterštumu. 

Foninio aplinkos oro užterštumo vertės arba duomenys šioms vertėms apskaičiuoti. 
Vadovaujantis 2018-05-25 AAA poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus 
skyriaus raštu Nr. (28.4)-A4-5040  kaip foninis užterštumas naudotos vidutinės metinės aplinkos oro 
teršalų koncentracijos iš oro užterštumo sklaidos žemėlapių, kurie skirti PAOV foninių koncentracijų 
įvertinimui ir skelbiami AAA internetiniame puslapyje www.gamta.lt (Alytus, 2016 m.): CO – 0,44 
mg/m3, NO2 – 20,0 µg/m3, KD10 – 22,0 µg/m3, KD2,5 – 22,0 µg/m3. Kaip foninis užterštumas (kitų 
aplinkos oro teršalų) įvertintas įmonių, kurios nuo vertinamo ūkinės veiklos objekto nutolusios ne 
didesniu nei 2 km spinduliu, į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis. Į šią teritoriją patenka dvylika 
įmonių: UAB „Autoalas“, AB „Montuotojas“, UAB „Liteurofoto“, UAB „Feliksnavis“, UAB 
„Alseka“, UAB „Traidenis“, Alytaus RK, UAB „Alytaus aliuminis“, AB “Stalių gaminiai“, AB 
„Snaigė“, UAB „Lanksti linija“, UAB „Litalka Elektronik“. Taip pat įvertinta 4 įmonių, dėl kurių 
planuojamos veiklos priimti  teigiami sprendimai: UAB „HC betonas“, UAB „Biovatas“, UAB 
„Bioresus“, UAB „Eilana“ taršą. 

Atliekant aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą taip pat įvertinama, kaip neorganizuotas 
aplinkos oro taršos šaltinis, įmonės teritorijoje mobilūs taršos šaltiniai: krautuvai, sunkvežimiai, 
lengvieji automobiliai. Įmonė eksploatuoja vieną krautuvą, kuriuo atliekami žaliavos, produkcijos 
krovos darbai. Į įmonę žaliavos atvežamos ir produkcija išvežama sunkvežimiais, kurių per dieną 
atvyksta/išvyksta iki 4 vnt. (1 atveža žaliavą ir išvažiuoja, 1 atvažiuoja ir išveža produkciją). 

Per dieną į įmonės teritoriją atvažiuoja/išvažiuoja iki 70 lengvųjų automobilių (35 automobiliai 
pirmyn-atgal), kuriais atvyksta įmonės darbuotojai. 

Įmonės teritorijoje manevruojantis vienas dujinis krautuvas (per metus sudegina iki 1 t 
suskystintų dujų arba 0,004 t/dieną). 
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1 Lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai – didžiausios teršalų pažemio 
koncentracijos 

Teršalas ir 
skaičiuotinas 
laikotarpis 

Ribinė vertė 

Be foninio užterštumo (1 var.) 
Kartu su foniniu užterštumu (2 

var.) 

Koncentracija 
Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 
Koncentracija 

Koncentracija, 
ribinės vertės 

dalimis 

CO 8 val. slenkančio 
vidurkio 

10 mg/m3 0,111  mg/m3 0,011 0,555 mg/m3 0,056 

NO2 metinė 40 μg/m3 2,34 μg/m3 0,059 23,04 μg/m3 0,576 

NO2 1 val. 99,8 
procentilio 

200 μg/m3 121,31 μg/m3 0,607 142,01 μg/m3 0,710 

KD10 metinė 40 μg/m3 0,27 μg/m3 0,007 22,51 μg/m3 0,563 

KD10 24 val. 90,4 
procentilio 

50 μg/m3 0,80 μg/m3 0,016 23,04 μg/m3 0,461 

KD2,5 metinė 25 μg/m3 0,14 μg/m3 0,006 16,26 μg/m3 0,650 

LOJ 1 val. 98,5 
procentilio 

1,0 mg/m3 0,117 mg/m3 0,117 0,118 mg/m3 0,118 

Etanolis 1 val. 98,5 
procentilio 

1,4 mg/m3 0,458 mg/m3 0,327 0,458 mg/m3 0,327 

 
Pagal sklaidos skaičiavimus teršalų pažeminių koncentracijų viršijimų nenustatyta ir objekto 

įtaka aplinkos oro užterštumui nežymi, išsiskiriantys kiekiai labai maži: CO 8 val. slenkančio vidurkio 
siekia 0,111  mg/m3;  NO2 metinė 2,34 μg/m3; NO2 1 val. 99,8 procentilio - 121,31 μg/m3; KD10 
metinė - 0,27 μg/m3; KD10 24 val. 90,4 procentilio - 0,80 μg/m3; KD2,5 metinė -  0,14 μg/m3; LOJ 1 
val. 98,5 procentilio - 0,117 mg/m3; Etanolis 1 val. 98,5 procentilio - 0,458 mg/m3.  

Teršalų kiekis išsiskiria mažoje erdvėje, toliau labai greitai garuoja ir išsisklaido aplinkos ore, 
nesukeldamas pavojaus aplinkai ar žmonių sveikatai. 

 

Kvapai. Įmonės veiklos metu yra du kvapų šaltiniai: 

 katilinės kūrenimo metu į aplinkos orą išsiskiria azoto oksidai.  Veikiant fotosintezei 
ir kitiems veiksniams azoto oksidai aplinkos ore pavirsta azoto dioksidu. Sieros 
dioksido katilinės veikimo metu matuojant  išmetimuose nerasta; 

 dažyklos veiklos metu naudojamos ekologiškos,  t.y. 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 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV). SANTRAUKA 
 11 

vertė – 0,11 ppm  (Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos, Vilnius, 2012, lentelė 
1.2).  

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 Lietuvoje 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.  Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės 
pateiktos higienos normose HN 35:2007  „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, 2007-05-10 patvirtintose LR sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-362 (Žin., 2007, Nr. 55-2162; 2008, Nr.145-5858; 2011, Nr. 164-7842). 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 (HN 35:2007). Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama 1-am Europos kvapo 
vienetui (1 OUE/m3) (HN 35:2007).  Kvapo ribinė vertė normuojama pagal Lietuvos higienos normą 
HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2010, Nr. 120-
6148). Ribinė vertė siekia 8 OUE/m3. 

Kvapų vertinimas parodė, kad kvapo koncentracija nesieks ribinės Lietuvoje taikomos 8 
OUE/m3 vertės aplinkos ir nebus viršijama. Didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija nuo etanolio 
gali siekti 1,6 OUE/m3, nuo azoto dioksido 0,32 OUE/m3, nuo LOJ (metoksimetiletoksipropanolis, 
2-metoksi-1-metiletilacetatas, 1-metoksi-2-propanolis) 0,32 OUE/m3. 

 

Triukšmas. Pagrindiniai technologiniai procesai galintys kelti triukšmą yra vidaus 
patalpose: tai 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. Tačiau įšorės 
aplinkoje triukšmą kelia mobilūs triukšmo šaltiniai: tai klientų ir darbuotojų transportas, žaliavą ir 
produkciją gabenantis transportas, autokrautuvai, todėl vertinant triukšmą buvo parengtas tiek vidaus 
patalpose keliamo, tiek mobilaus transporto keliamas suminis triukšmo modeliavimas, licencijuota 
„Cadna A“ programa suformuoti sklaidos žemėlapiai ir kita informacija.  

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. Už Naujosios gatvės esantys gyvenamieji namai yra mažaaukščiai bei suformuoti jauni 
mažaaukštės statybos gyvenamieji sklypai, todėl triukšmo lygis modeliuotas 1,5 m aukštyje. Visi 
triukšmingi įrenginiai yra vidaus patalpose, o triukšmą efektyviai izoliuoja sienos (visa tai 
programoje įvertinta). Vakaro ir nakties metu ūkinė veikla nėra vykdoma. 

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo programa parodė, kad įmonės 
veiklą vykdant dienos metu, triukšmo ribinių verčių viršijimai už Naujosios gatvės suplanuotuose 
sklypuose ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nenumatomi. Ties artimiausia dar neužstatyta 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV). SANTRAUKA 
 12 

jokiais pastatais gyvenamojo sklypo riba Šiltnamių gatvėje, dienos metu triukšmas dėl veiklos gali 
siekti 33,9 dB(A),  paros triukšmas 30,9 dB(A), o nakties ir vakaro laikotarpiais įmonė nedirba.  
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). Modeliavimo būdu 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 „Surgedė“  veiklos sklypo 
riba. 

 
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 

metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius siekė 1826. Nuo 2014 
metų pradžios iki 2018 metų pradžios šių subjektų skaičius aukščiau nurodytoje savivaldybėje 
padidėjo 153 ūkio subjektais. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus didėjimo tendencija 2014–2018 
metų pradžioje stebima tiek visoje Alytaus apskrityje, tiek ir visoje Lietuvoje. 2018 metų pradžioje 
veikiančių ūkio subjektų skaičius Alytaus apskrityje siekė 3741 (Lietuvoje – 104 117), o 2014 metų 
pradžioje – 3394 (Lietuvoje – 90 790). Analizuojant rodiklius, susijusius su 2014–2018 metų 
pradžioje įregistruotais ūkio subjektais, taip pat stebimas šių subjektų skaičiaus didėjimas tiek 
Alytaus miesto savivaldybėje (2018 metų pradžioje įregistruotų ūkio subjektų skaičius siekė 3639, o 
2014 metų pradžioje – 3578), tiek Alytaus apskrityje (2018 metų pradžioje – 7473; 2014 metų 
pradžioje – 7220), tiek visoje mūsų šalyje (2018 metų pradžioje – 225 667; 2014 metų pradžioje – 
210 140). 2018 metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal 
ekonominės veiklos rūšį (EVRK 2 red., sekcijų lygiu) „C Apdirbamoji gamyba“ siekė 144 (Alytaus 
apskrityje – 305, Lietuvoje – 7789). Nuo 2014 metų pradžios iki 2018 metų pradžios tokio pobūdžio 
ekonominę veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičius šioje savivaldybėje padidėjo 11 ūkio subjektų 
(Alytaus apskrityje – 30 ūkio subjektų, Lietuvoje 852 ūkio subjektais). Pažymėtina, kad visoje mūsų 
šalyje 2018 metų pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį (EVRK 
2 red. ženklų lygiu) „C 31 Baldų gamyba“ siekė 926 subjektus. 

Analizuojant 2018 metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje veikiančius ūkio subjektus 
pagal darbuotojų skaičių juose, matyti, jog daugiau kaip pusę (67,7 proc.) šių subjektų sudaro tie, 
kuriuose dirba iki 4 darbuotojų, kiek mažiau nei šeštadalyje (14,4 proc.) – 5–9 darbuotojai, o likusioje 
dalyje veikiančių ūkio subjektų dirba nuo 10 iki 999 darbuotojų.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, galima teigti, jog UAB „Surgedė“ 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; 
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 galimi konfliktai dėl kitų sveikatai įtaką darančių veiksnių (aplinkos oro taršos, 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. 

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 Alytaus apskrityje buvo nustatyti 
28 profesinės ligos atvejai (42,4 atvejai/100 000 užimtų gyventojų), 18 iš jų – Alytaus miesto 
savivaldybėje (72,0 atvejai/100 000 užimtų gyventojų). Pagal profesinių ligų grupes, 27 profesinės 
ligos atvejus Alytaus apskrityje sudarė ligos, sukeltos fizikinių ir ergonominių veiksnių, o 1 
profesinės ligos atvejį sudarė cheminių medžiagų sukeltos ligos. Alytaus miesto savivaldybėje 
nustatytus profesinės ligos atvejus tuomet lėmė ergonominiai veiksniai (14 atvejų), fizikiniai 
veiksniai (3 atvejai) bei pramoniniai veiksniai (1 atvejis). Pažymėtina, jog 2017 metais tiek šioje 
savivaldybėje, tiek ir visoje Alytaus apskrityje 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. 
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Siekiant išvengti galimo neigiamo biologinių veiksnių poveikio sveikatai, vykdant UAB 
„Surgedė“ ūkinę veiklą bus naudojamos kokybiškos asmeninės apsaugos priemonės, skirtos 
darbuotojams; sudarytos sveikatai saugios ir nekenksmingos darbo sąlygos; taikomos šiuolaikiškos, 
higieną užtikrinančios priemonės; teisės aktų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių planuojamai 
ūkinei veiklai keliamus reikalavimus, laikymasis ir kt. 

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 sklypo ribų nebus viršijamos. Atkreiptinas 
dėmesys, kad vykdant ūkinę veiklą yra ir toliau bus naudojamos šiuolaikiškos, kokybiškos, aplinkai 
ir sveikatai saugios medžiagos, technologijos bei kitos priemonės, įmonės aplinka 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 neturi, nes: 

 atlikti aplinkos oro teršalų modeliavimai rodo, kad objekto eksploatacijos metu 
išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos teisės aktuose reglamentuotų ribinių 
verčių artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neviršija. Pagal sklaidos skaičiavimus 
teršalų pažeminių koncentracijų viršijimų nenustatyta ir objekto įtaka aplinkos oro 
užterštumui nežymi, išsiskiriantys kiekiai labai maži: CO 8 val. slenkančio vidurkio 
siekia 0,111  mg/m3;  NO2 metinė 2,34 μg/m3; NO2 1 val. 99,8 procentilio - 121,31 
μg/m3; KD10 metinė - 0,27 μg/m3; KD10 24 val. 90,4 procentilio - 0,80 μg/m3; KD2,5 

metinė -  0,14 μg/m3; LOJ 1 val. 98,5 procentilio - 0,117 mg/m3; Etanolis 1 val. 98,5 
procentilio - 0,458 mg/m3. 

 atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas rodo, jog triukšmo lygis neviršija teisės 
aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių verčių nei artimiausiose gyvenamosiose 
aplinkose, nei už siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų. Ties artimiausia dar 
neužstatyta jokiais pastatais gyvenamojo sklypo riba Šiltnamių gatvėje, dienos metu 
triukšmas dėl veiklos gali siekti 33,9 dB(A),  paros triukšmas 30,9 dB(A), o nakties 
ir vakaro laikotarpiais įmonė nedirba. 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). 

 atliktas kvapų vertinimas rodo, kad sklypo ribose didžiausia apskaičiuota kvapo 
koncentracija nuo etanolio gali siekti 1,6 OUE/m3, nuo azoto dioksido 0,32 OUE/m3, 
nuo LOJ (metoksimetiletoksipropanolis, 2-metoksi-1-metiletilacetatas, 1-metoksi-2-
propanolis) 0,32 OUE/m3, t.y. kvapo koncentracija nesieks ribinės Lietuvoje 
taikomos 8 OUE/m3 vertės aplinkos ore. 
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7. REKOMENDUOJAMA SANITARINĖ APSAUGOS ZONA 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586 
(Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), priedo 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, įvertinus planuojamos ūkinės 
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Surgedė“ 
nestandartinių baldų gamybai adresu, Naujoji 132a, Alytuj, nustatyti – sanitarinės apsaugos zonos 
ribas nustatyti, sutampančias su įmonės sklypo ribomis, sklypo unikalus registro 4400-1941-
8654, kadastro numeris Nr. 1101/0001:1174. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos 
(SAZ) ribų plotas – 0,4175 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 triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, jog veiklos metu sklindančio 
triukšmo lygis neviršys teisės aktuose reglamentuotų triukšmo ribinių dydžių už 
siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribų ir artimiausiose gyvenamosiose aplinkose. 

 atliktas kvapų 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. 

 

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. 

 

 



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV). SANTRAUKA 
 16 

 
5 pav. Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio 

ištraukos, 2018 m.  
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6 pav. Siūloma sanitarinė apsaugos zona artimiausių suplanuotų gyvenamųjų sklypų (į vakarus, kitoje kelio pusėje)  atžvilgiu 


