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ĮVADAS
UAB „Sakuona“ ūkinę veiklą vykdo teritorijoje, esančioje Klaipėdos rajone, Grauminės
kaimo rytiniame pakraštyje, šalia Mokyklos gatvės. Bendrovės veikla vykdoma nuo 1995 m.
Pagrindinė veikla – faneravimo dangos ir baldų dalių gamyba. Šiuo metu pagrindinė UAB
„Sakuona“ produkcija – lovų rėmai ir lovų dugnų detalės – lenktos faneros juostos bei pilnai
surinkti lovų dugnai. Įmonė pati gamina faneros gamybai reikalingą žaliavą – lukštą. Ūkinę
veiklą įmonė vykdo 3,0178 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 5545/0003:154) Grauminės
k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajone. Vykdomai veiklai nustatyta sanitarinė apsaugos zona
(SAZ), apimanti visą sklypą (kadastro Nr. 5545/0003:154) ir nedidelę dalį žemės sklypų
(kadastro Nr. 5545/0003:162 ir Nr. 5545/0003:477). UAB Sakuona vykdomai ūkinei veiklai
Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., nustatyta SAZ pagal patvirtintą poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-0906 sprendimu Nr. E22-6.
Šiuo metu bendrovė planuoja veiklos išplėtimą gretimuose sklypuose (kadastro Nr.
5545/0003:302, 5545/0003:290, 5545/0003:281, 5545/0003:142, 5545/0003:614,
5545/0003:567, 5545/0003:162, 5545/0003:477, 5545/0003:606, 5545/0003:296)
Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., numatant rąstų sandėliavimą.
Įgyvendinus PŪV, esama ūkinė veikla, veiklos pajėgumai ir technologija nepasikeis, bus
išplėsta tik teritorija, kurioje numatomas rąstų sandėliavimas bei pastatytas ir
eksploatuojamas uždaro tipo produkcijos sandėlis. Planuojamai teritorijai yra rengiamas
detalusis planas. Planuojama ūkinė veikla užtikrins racionalų teritorijos planavimą, kas
sudarys sąlygas darniai vidinei teritorijos plėtrai.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) tikslas – įvertinti fizikinių, cheminių ir
kitų planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamų veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, pašalinti
arba sumažinti kenksmingą poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis priemonėmis,
motyvuotai įvertinti ūkinės veiklos galimybę pasirinktoje vietoje bei patikslinti SAZ dydį.
Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui patvirtinus PVSV ataskaitą, planuojama atlikti
įmonės SAZ įteisinimo procedūras bei nustatyta tvarka SAZ įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre ir kadastre.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu patvirtintais Poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais (Žin., 2004, Nr.106-3947) ir kitais
šią sritį reguliuojančiais teisės aktais bei norminiais dokumentais.
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1.
INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ):
JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ,
ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS
Organizatorius
(užsakovas)

UAB „Sakuona“

Adresas, telefonas

Mokyklos g. 23, LT-96231 Grauminės k., Kretingalės sen.,
Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskritis, tel. (+370 46)
440241

Vadovas

Direktorius Rolandas Bulcis

Kontaktinis asmuo

Rolandas Bulcis, tel. (+370 46) 440241, el. paštas:
info@sakuona.lt

2.
INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS RENGĖJĄ: JURIDINIO ASMENS
PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS, KONTAKTINIO ASMENS VARDAS,
PAVARDĖ, ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS
(PRIDEDAMA JURIDINIO AR FIZINIO ASMENS LICENCIJOS, LEIDŽIANČIOS VERSTIS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMU, KOPIJA)
Rengėjas

UAB „Pajūrio planai“

Adresas, telefonas

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, tel. +370 698 08831

Vadovas

Direktorius Endrius Rolandas Aušra

Kontaktinis asmuo

Endrius Rolandas Aušra, tel. +370 698 08831,
el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com

Aplinkos taršos sklaidos Taršos modelis, MB, direktorius Darius Pavolis,
modeliavimo rengėjas: tel.: +370 698 57038
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL251. Išduota 2010-11-15
Kita informacija

3.

Poveikio visuomenės sveikatos vertinimo specialistė Milda
Andriūnaitė, licencija Nr. 0433-MP/MH/MA/ PV-10. Išduota
2010-03-26

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

3.1
ūkinės veiklos pavadinimas, 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“;
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gamybos teritorijos išplėtimas, rengiant
teritorijų planavimo dokumentą.
Planuojama ir esama ūkinės veiklos pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos
departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriamos konkrečiai ekonominei
ūkinei veiklai (3.1 lentelė).
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3.1 lentelė. Ūkinės veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
Sekcija
C
C

Skyrius
16
31

Grupė
16.2
31.0

Klasė
16.21
31.09

Pavadinimas
Faneravimo dangos gamyba
Kitų baldų gamyba

3.2
planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama
produkcija (teikiamos paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų
produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai,
energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika);
Šiuo metu UAB „Sakuona“ vykdo faneravimo dangos ir baldų dalių gamybą žemės
sklype (kadastro Nr. 5545/0003:154) adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Kretingalės
sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23.
3.2 lentelė. Ūkinės veiklos teritorijoje esantys statiniai
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Teritorijoje esantys statiniai
Gamybinis pastatas
Gamybinis pastatas
Gamybos cechas
Sandėlys
Lentpjūvė
Katilinė
Gamybinis pastatas
Rąstų apdorojimo kameros
Kiemo aikštelė
Gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis
Siurblinė
Dūmtraukis
Stoginė
Avarinis rezervuaras
Rąstų rūšiavimo linija
Stalių dirbtuvės

Unikalus daikto numeris
4400-2315-0888
5597-2008-8022
5597-2008-8088
5597-9005-6016
5597-9005-6027
4400-2664-0966
4400-4921-2017
4400-2664-0977
4400-2088-8697
5597-2008-8044
4400-2678-9055
4400-2668-0334
4400-2678-9000
4400-2678-9044
4400-3940-0589
5596-6004-8029

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma išplėsti gretimuose sklypuose, kurių kadastro Nr.:
- 5545/0003:302 (Grauminės g. 1A), plotas 0,0946 ha,
- 5545/0003:290 (Grauminės g. 1B), plotas 0,4214 ha,
- 5545/0003:296 (Mokyklos g. 23A), plotas 0,1832 ha,
- 5545/0003:281 (Mokyklos g. 29), plotas 0,4450 ha,
- 5545/0003:142 (Mokyklos g. 31), plotas 0,4900 ha,
- 5545/0003:614 (Mokyklos g. 33), plotas 0,4200 ha,
- 5545/0003:567 (Mokyklos g. 35), plotas 0,4165 ha,
- 5545/0003:162 (Mokyklos g. 37), plotas 0,6400 ha,
- 5545/0003:477 (Mokyklos g. 39), plotas 0,7400 ha,
- 5545/0003:606 (Mokyklos g. 41), plotas 0,4490 ha.
Išplečiamoje teritorijoje bus įrengtos atviros rąstų sandėliavimo aikštelės bei bus
statomas produkcijos sandėlis prijungiamo žemės sklypo Nr.5545/0003:296 dalyje.
Sandėlio statybai 2019-07-08 yra gautas statybas leidžiantis dokumentas Nr.LSNS-34190708-00370.
Esamoje gamyboje, kurios po teritorijos apjungimo nenumatoma didinti, per metus
sunaudojama apie 94480 m3 apvalios medienos (rąstų), 4275 t dervos, 6,8 t amonio
chlorido, 2,2 t glaisto ir 0,3 t polivinilo acetato (PVA) klijų. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008-09-10 nutarimu Nr. 913 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004-08-17 nutarimo Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo
ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr.109-4159) bei 1996-12-16 Europos
Tarybos direktyva 96/82/EB Dėl stambių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų
pavojaus kontrolės ir 2003-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/105/EB, iš
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dalies pakeičiančia Tarybos direktyvą 96/82/EB Dėl didelių, su pavojingomis medžiagos
susijusių avarijų pavojaus kontrolės, objektas neatitinka pavojingo objekto kriterijų ir
nepriskiriamas prie pavojingų.
Planuojamos ūkinės veiklos metu žaliavų naudojimas nesikeis, cheminės medžiagos
ir preparatai, įskaitant ir pavojingas, radioaktyviosios medžiagos naudojami nebus.
Vanduo gamybos ir buitinėms reikmėms tiekiamas iš nuosavos vandenvietės ir
centralizuotų vandentiekio tinklų. Per metus buitinėms reikmėms sunaudojama 2000 m 3
vandens, o gamybai – 18 000 m3. Vandens apskaitai įrengti skaitikliai. Planuojamos ūkinės
veiklos metu naujų darbo vietų sukurti nenumatoma, todėl vandens suvartojimas buitinėms
reikmėms nekis. Išplėtus teritoriją sunaudojamo vandens kiekis nepakis.
Žaliavų ir produkcijos transportavimas vykdomas autotransportu. Autotransportas į
teritoriją patenka iš Mokyklos gatvės, pravažiavęs pro kontrolės postą. Bendrovė
eksploatuoja lengvuosius ir krovininius automobilius, naudojančius benziną ir dyzelinį kurą.
Taip pat eksploatuojami dyzeliniai traktoriai ir krautuvai, naudojantys suskystintas dujas.
Degalais autotransporto priemonės aprūpinamos iš degalinių.
Eksploatuojant gamybinius pastatus ir įrenginius, naudojama elektros energija.
3.3 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas
Energetiniai ir
technologiniai ištekliai

Matavimo vnt.,
t, m3, KWh ir kt.

Sunaudojimas

Elektros energija

kWh

6910

Dyzelinis kuras
Suskystintos dujos
Medienos kuras

t/m
t/m
t/m

68
20
14000

Išteklių gavimo šaltinis
AB Energijos skirstymo
operatorius
Degalinės
UAB „Saurida“
Įmonėje susidarantis kuras

Planuojamos ūkinės veiklos metu elektros energijos ir kuro kiekis nesikeis.
3.3
ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir
planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas;
Esama ūkinė veikla. UAB „Sakuona“ vykdo faneravimo dangos ir baldų dalių (lovų
rėmų ir lovų dugnų detalės iš lenktos faneros) gamybą. Veiklos pobūdis – baldinių detalių
gamyba. Procesas susideda iš nuoseklių rąstinės medienos perdirbimo technologinių
operacijų: hidroterminio medienos apdorojimo, rąstų nužievinimo, skersinio pjaustymo,
lukštenimo, lukšto džiovinimo, rūšiavimo, taisymo, karpymo, susiuvimo, šlifavimo, toliau
seka klijų faneros gamybai paruošimas, užtepimas ir paketų surinkimas, ruošinių
presavimas. Produkcija eksportuojama į Europos Sąjungos šalis. Gamyba vykdoma
nepertraukiamai ištisus metus.
Esama produkcijos gamybos technologija: produkcija gaminama iš apvalios medienos.
Rąstai atgabenami autotransportu (miškovežiais) ir sandėliuojami rąstų paruošimo baro
aikštelėje. Iš miškovežių rąstai iškraunami juose esančiais hidromanipuliatoriais ir
perkeliami į rąstų kondicionavimo kameras. Į kondicionavimo kameras rąstai patenka
vežimėliais, į kuriuos sukraunami ratinio krautuvo pagalba. Kameroje rąstų šerdys garais
įkaitinamos iki 50–600 C temperatūros, garinimo trukmė 8–14 val. Medienai įgavus reikiamas
plastiškumo savybes, rąstai transporteriu paduodami į nužievinimo stakles.
Rąstų žievinimas – privaloma medienos paruošimo lukštinimui operacija. Nužievinimo
mašina (VK tipo) žievina rąstus besisukančio rotoriaus pagalba, kuriame pritvirtinti
įpjaunamieji peiliai supjausto žievę į siauras juostas, o žievinimo peiliai nugramdo žievę nuo
rąsto paviršiaus jo nepažeisdami. Žievės atliekos smulkinamos smulkintuve ir toliau
transportuojamos į katilinę. Nužievinti rąstai skersavimo (diskiniu) pjūklu supjaustomi pagal
nustatytą ilgį. Pjaustant rąstus nupjaunami rąstų galai, išpjaunami medienos defektai ir rąstai
racionaliausiu būdu supjaustomi į reikiamų ilgių rąstelius. Rąstų nuopjovos smulkinamos ir
perduodamos į UAB „Vakarų medienos grupė“ įmonę medienos drožlių plokščių (toliau –
MDP) gamybą. Paruošti rąstai toliau transporteriu gabenami į lukšto gamybos barą.
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Rąstų lukštenimui naudojamos trejos lukštenimo staklės. Lukštenimo metu gaunama
nenutrūkstama lukšto juosta, kurios pradžioje yra žievės liekanų. Lukštas, su viduryje
esančiomis žievės liekanomis, ant grįžtamojo transporterio rankomis plėšomas per žievėtas
vietas į gabalus. Suplėšytas neformatinis lukštas rankomis nuimamas nuo transporterio ir
dedamas ant padėklo. Neformatinis lukštas apkerpamas ir gabalais paduodamas
pataisymui ir sudūrimui. Lukšto gamybos metu susidaro drėgnų lukšto skutų atliekos
(cilindruojant rąstelį ir lukštą sukarpant pagal matmenis) ir šerdinukai (centrinė rąstelio dalis,
likusi po lukštenimo). Šios atliekos išvežamos MDP gamybai. Formatinio lukšto juostos
patenka į smulkintuvą, toliau nuo transporterio jos sukarpomos rotorinėmis arba
giljotininėmis žirklėmis. Pagamintas lukštas džiovinamas džiovyklose. Pradinis lukšto
drėgnumas siekia 80%. Formatinis ir gabalinis lukštas džiovinamas ritininėse džiovyklose,
kuriose palaikoma 1850 C temperatūra. Išdžiovinto lukšto liekamasis drėgnumas siekia 4±2
%. Išdžiovintas gabalinis lukštas rūšiuojamas į 3–4 vietas pagal išvaizdos klases
priklausomai nuo panaudojimo bei paskirties ir kraunamas ant padėklų.
Lovų rėmų ir lenktai klijuotų detalių gamybai naudojamas beržinis lukštas. Išrūšiuoto
lukšto paketai vežami į sandėlį ir ten parą išlaikomi iki tolesnio apdirbimo. Vienodo pločio
lukštas, skirtas sujungimui, vežamas prie lukšto sutraukimo arba pataisymo staklių. Pagal
išvaizdos klases išrūšiuotas lukštas vežamas į lukšto tarpinį sandėlį. Didinant rūšinio lukšto
išeigą, iškritusių šakų ir kitokio pobūdžio kiaurymių, didesnių nei 5 mm skersmens, vietos
taisomos lukšto taisymo staklėmis. Taisymo lukšto paketai vežami į lukšto sandėlį arba į
darbo vietą klijavimui. Toliau sausas gabalinis lukštas rankiniu būdu rūšiuojamas pagal ilgius
ir pločius, išrūšiuotas kerpamas žirklėmis ir giljotinomis. Neformatinis lukštas apdirbamas
analogiškai. Susidariusios sauso lukšto atliekos smulkinamos smulkintuve. Sukirptas
neformatinis ir gabalinis lukštas, skirtas išoriniams lovų rėmų sluoksniams, rūšiuojamas
pagal paviršiaus šiurkštumą. Padidinto paviršiaus šiurkštumo lukštas sutraukiamas iš
tankiosios lapo pusės ir atiduodamas šlifavimui (šlifuojama specialiomis staklėmis ir tik iš
tankiosios pusės). Išorinių sluoksnių sujungimui naudojamos klijavimo staklės. Išilgai lukštas
jungiamas lukšto kraštų apdirbimo ir klijavimo staklėmis. Sujungti lapai sukraunami į
glaudžią rietuvę ir iki naudojimo laikomi ne ilgiau kaip parą. Lukšto lapai sutepami karbamido
formaldehido dervos klijais, kurie ruošiami faneros gamybos bare esančiose maišyklėse
(talpose į dervos mišinį pilami kietiklio – amonio nitrato milteliai ir maišoma 15–20 min.),
paruošti klijai iš maišyklių virš valcų pilami ant dozuojančių velenų. Suformuoti faneros blokai
pakraunami į presus. Lovų rėmų ruošiniai presuojami presu. Faneros blokai apipjaunami
pagal ilgį ir plotį. Detalių gamybos bare įvairios paskirties staklėse bei įrengimų linijose
išpjaunami faneros ruošiniai, gaminamos tikslių formų ir matmenų detalės. Detalių
paviršiaus defektai užglaistomi akriliniu glaistu arba apdailinami tekstūriniu popieriumi. Iš
detalių gaminiai surenkami, pakuojami ir partijomis iki išvežimo saugomi surinkimo bare.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenimis, medienos
apdirbimui ir gaminių gamybai, Europos Sąjungos geriausi prieinami gamybos būdai
netaikomi (www.gamta.lt, http://eippcb.jrc.es/), Helsinkio komisijos (HELCOM)
rekomendacijose šios veiklos taip pat neminimos. Vadovaujantis pasauline praktika,
nedidelių žaliavos kiekių apdirbimui ir baldų detalių gamybai naudojamos analogiškos
staklės bei įrenginiai.
Esamai ūkinei veiklai 2012 m. buvo parengta ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centro
2012-09-06 sprendimu Nr. E22-6 patvirtinta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaita, kurioje buvo atlikti oro taršos, triukšmo ir kvapo taršos skaičiavimai ir sklaidos
modeliavimai. Buvo suformuota sanitarinės apsaugos zona, kurios ribos nustatytos
atsižvelgiant į triukšmo ribines vertes.
Planuojama ūkinė veikla. Išplėtus įmonės teritoriją, numatoma įrengti rąstų
sandėliavimo aikšteles bei bus statomas produkcijos sandėlis prijungiamo žemės sklypo Nr.
5545/0003:296 dalyje. Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą, esama ūkinė veikla, veiklos
pajėgumai ir technologija nepasikeis, bus išplėsta tik teritorija bei pastatytas ir
eksploatuojamas uždaro tipo produkcijos sandėlis. Planuojant ūkinę veiklą nėra numatomas
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gamybos apimčių didinimas, todėl stacionarūs ir mobilūs taršos šaltiniai liks nepakitę.
Išplečiant teritoriją pasikeis tik rąstų sandėliavimo vietos, bus pastatytas uždaro tipo
produkcijos sandėlis, t. y. pakis esamų mobilių taršos šaltinių vietos. Iš miškovežių rąstai
bus iškraunami juose esančiais hidromanipuliatoriais ir laikomi tam skirtose vietose iki
tolimesnio apdorojimo. Tolimesniam apdorojimui rąstai bus gabenami ratinio krautuvo
pagalba. Numatoma, kad išplėstoje teritorijoje ištisą parą bus eksploatuojamas vienas rąstų
krautuvas. Per parą bus iškraunami 5 vnt. miškovežiai su rąstais, t. y. 2 vnt. dienos metu, 2
vnt. vakaro metu ir 1 vnt. nakties metu. Išplečiamos teritorijos šiaurinėje ir rytinėje ribose
bus suformuota triukšmą atspindinti užtvara.
Žemės sklypų Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23, 23A,
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 ir Grauminės g. 1A, 1B detaliojo plano esamos būklės brėžinys,
detaliojo plano sprendinių brėžinys pateikti 1 priede. Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių
išdėstymo planas pateiktas 1 priede.
3.4
ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo
(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla);
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo pradžia – 2021 m. Ūkinės veiklos vykdymo
trukmė neterminuota.
3.5
informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo,
statinių statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės
veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
Poveikio visuomenės sveikatos vertinamas atliekamas išplečiamos teritorijos detaliojo
plano rengimo etape. Detaliojo plano koregavimo įgyvendinimas nesudarys reikšmingų
prielaidų sąlygoti planuojamos teritorijos bei gretimų teritorijų aplinkos kokybės normų
viršijimą, nes plano tikslai ir sprendiniai siejami su racionaliu teritorijos planavimu. Tai
sudarys sąlygas darniai vidinei teritorijos plėtrai, nedarant žymaus neigiamo poveikio
gretimoms teritorijoms. Planavimo tikslas – koreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2013-02-22 sprendimu Nr. T11-81 (registracijos Nr. 003553004743) patvirtintą detalujį
planą, keisti sklypų ribas sujungiant sklypus, prijungti valstybinės žemės plotus, įsiterpusius
tarp UAB „Sakuona“ nuosavybes teise valdomų sklypų, nekeičiant pagrindinės žemės
naudojimo paskirties, nustatyti (palikti esamą) žemės naudojimo būdą – pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.
Detaliojo plano rengimo etape planuojamos ūkinės veiklos LR Poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo nuostatos netaikomos.
PVSV tikslas – įvertinti fizikinių, cheminių ir kitų ūkinės veiklos sąlygojamų veiksnių
poveikį visuomenės sveikatai bei nustatyti SAZ dydį. Nacionaliniam visuomenės sveikatos
centrui patvirtinus PVSV ataskaitą, planuojama atlikti įmonės SAZ įteisinimo procedūras bei
nustatyta tvarka SAZ įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre.
3.6
siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas
neprivalomas, kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba
patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nenagrinėjamos, nes vieta yra tinkama ūkinei
veiklai:

UAB "Sakuona" jau vykdo veiklą nagrinėjamoje teritorijoje, kurios pagrindinė
žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos.

Teritorijoje yra ūkinei veiklai reikalinga infrastruktūra.

Planuojama ūkinė veikla užtikrins racionalų teritorijos planavimą, kas sudarys
sąlygas darniai vidinei teritorijos plėtrai.

10

4

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ

4.1
planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius
teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė,
seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama
ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame
žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama
teritorija; planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir
teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos
gretimybės (žemės sklypai ir pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje
planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos,
ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės
apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir
įregistravimą, kita svarbi informacija;
Šiuo metu UAB „Sakuona“ vykdo faneravimo dangos ir baldų dalių gamybą žemės
sklype (kadastro Nr. 5545/0003:154) adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Kretingalės
sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma išplėsti gretimuose
sklypuose, kurių kadastro Nr. 5545/0003:302 (Grauminės g. 1A), 5545/0003:290
(Grauminės g. 1B), 5545/0003:296 (Mokyklos g. 23A), 5545/0003:281 (Mokyklos g. 29),
5545/0003:142 (Mokyklos g. 31), 5545/0003:614 (Mokyklos g. 33), 5545/0003:567
(Mokyklos g. 35), 5545/0003:162 (Mokyklos g. 37), 5545/0003:477 (Mokyklos g. 39),
5545/0003:606 (Mokyklos g. 41).
Planuojama teritorija yra Grauminės kaimo rytiniame pakraštyje, šalia Mokyklos
gatvės. Teritorija vakaruose ribojasi su pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, pietinėje
pusėje su Mokyklos gatve, už jos išsidėstę žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Teritorijos
šiaurinėje ir rytinėje pusėje taip pat išsidėstę žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Šiaurinėje
teritorijos pusėje teka upė Beržtupis.
Vietovės administracinės-geografinės padėties schema pateikta paveiksle 3.1,
esančiame 2 priede.
Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) požeminio
vandens vandenviečių žemėlapiu su vandenviečių apsaugos zonų ribomis planuojamos
ūkinės veiklos teritorija patenka į Grauminės-Plikių (Klaipėdos r.) vandenvietės Nr. 3072
projektinės apsaugos zonos 3B juostą. Pati vandenvietė nuo ūkinės veiklos vietos nutolusi
apie 184 m į vakarus, o apsaugos zonos 2 juosta apie 85 m.
Apie 38 m į vakarus nuo ūkinės veiklos vietos yra nutolusi UAB „Sakuona“ vandenvietė
Nr. 4899. Labai maža teritorijos dalis patenka į vandenvietės projektinės apsaugos zonos
50 m taršos apribojimo juostą (4.1 pav.).
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4.1 pav. Vandenvietės (šaltinis: https://www.lgt.lt/)
Grauminės-Plikių (Klaipėdos r.) vandenvietės Nr. 3072 grupė – I; IIa1. UAB „Sakuona“
vandenvietės Nr. 4899 grupė – II. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XX
skyriumi Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos I ir II grupės vandenviečių 3B
juostai veiklos apribojimai netaikomi. Vadovaujantis minėto nutarimo 95 p. vandenvietės
taršos apribojimo juostoje draudžiama:

draudžiama įrengti naujus požeminio vandens išteklių naudojimui skirtus
gręžinius, išskyrus atvejus, kai viešasis geriamojo vandens tiekėjas neturi galimybės tiekti
vandenį arba neužtikrina vartotojui tiekiamo vandens kokybės;

gaminti, naudoti ir sandėliuoti augalų apsaugos produktus ir kitas chemines
medžiagas, išskyrus naudojamus geriamojo vandens paruošimui;

įrengti atliekų laikymo aikšteles ar sąvartynus ir atliekų apdorojimo įrenginius;

statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba prie
vietinių nuotekų šalinimo tinklų, užtikrinančių lygiavertį komunaliniams nuotekų šalinimo
tinklams aplinkos apsaugos lygį;

tręšti nuotekomis, nuotekų dumblu, mėšlu, skystu mėšlu ir srutomis;

įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius;

įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų
filtravimo sistemas, nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų
kompostavimo aikšteles;

įrengti užterštos žemės ir grunto valymo aikšteles;

įrengti naftos ir naftos produktų saugyklas;

įrengti nuotekų valymo įrenginius su išleistuvais į paviršinius vandenis;

įrengti naudingųjų iškasenų karjerus.
Planuojamos ūkinės veiklos metu draudžiama ūkinė veikla vykdoma nebus, poveikio
vandenvietei ir požeminio vandens kokybei nenumatoma.
Ūkinės veiklos teritorija šiaurės vakarinėje pusėje ribojasi su pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorija, kurioje įsikūrusi UAB „Stakaris“, teikiančia medienos apdirbimo paslaugas.
Už 24 m į vakarus nuo PŪV vietos išsidėsčiusios įmonės UAB „Dujimonta“, teikianti
automobilių remonto paslaugas ir UAB „Labvita“, teikianti mažmeninės prekybos paslaugas
(4.2 pav.).
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4.2 pav. PŪV vietos gretimybėse esančios juridinių asmenų buveinės (šaltinis
https://www.regia.lt/)
Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su Mokyklos gatve, už jos išsidėstę žemės ūkio
paskirties žemės sklypai. Sklypo šiaurinėje ir rytinėje pusėje taip pat išsidėstę žemės ūkio
paskirties žemės sklypai.
Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra rekreacinės ar visuomeninės
paskirties teritorijų ar objektų.
4.2
žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo
plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama
išrašo iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko kopija)
Šiuo metu UAB „Sakuona“ vykdo faneravimo dangos ir baldų dalių gamybą žemės
sklype (kadastro Nr. 5545/0003:154) adresu Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Kretingalės
sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23. Žemės sklypo plotas – 3,0178 ha. Pagrindinė
naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Planuojamą ūkinę veiklą numatoma išplėsti gretimuose sklypuose, kurių
kadastro Nr.:
5545/0003:302 (Grauminės g. 1A), plotas 0,0946 ha,
5545/0003:290 (Grauminės g. 1B), plotas 0,4214 ha,
5545/0003:296 (Mokyklos g. 23A), plotas 0,1832 ha,
5545/0003:281 (Mokyklos g. 29), plotas 0,4450 ha,
5545/0003:142 (Mokyklos g. 31), plotas 0,4900 ha,
5545/0003:614 (Mokyklos g. 33), plotas 0,4200 ha,
5545/0003:567 (Mokyklos g. 35), plotas 0,4165 ha,
5545/0003:162 (Mokyklos g. 37), plotas 0,6400 ha,
5545/0003:477 (Mokyklos g. 39), plotas 0,7400 ha,
5545/0003:606 (Mokyklos g. 41), plotas 0,4490 ha.
Bendras išplečiamos teritorijos plotas – 4,2997 ha.
Aukščiau išvardintų sklypų, kuriuose numatomas gamybos išplėtimas, pagrindinė
naudojimo paskirtis yra kita, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Pagrindinė žemės sklypų paskirtis bei naudojimo būdas atitinka planuojamą veiklą, todėl nei
paskirties, nei naudojimo būdo keitimas nereikalingas.
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Planuojamai teritorijai galioja šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- I. Ryšių linijų apsaugos zonos
- II. Kelių apsaugos zonos
- VI. Elektros linijų apsaugos zonos
- XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio
zonos
- XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos
- XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valštybei priklausančios melioracijos
sištemos bei įrenginiai
- XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juoštos
- XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos
Išrašų iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko kopijos pateiktos 3
priede.
4.3
vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų
surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas,
susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.);
Planuojama teritorija inžinerinės infrastruktūros atžvilgiu yra išvystyta: teritorijoje yra
vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų kanalizacijos tinklai, elektros energijos tiekimo, ryšių
linijos. Vanduo esamos gamybos ir buitinėms reikmėms tiekiamas iš nuosavos vandenvietės
ir iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos išleidžiamos į gyvenvietės tinklus.
Nuo teritorijoje esančių kietųjų dangų surinktos paviršinės nuotekos valomos vietiniuose
nuotekų valymo įrenginiuose ir po valymo išleidžiamos į melioracijos griovį. Lietaus nuotekos
nuo UAB „Sakuona“ teritorijos prieš tai išvalytos 15 l/s naftos skirtuve SEPKO-15/3000
išleidžiamos į gamtinę aplinką per išleistuvą PV NT1 (kodas 1550117). Išplėtus gamybinę
veiklą į gretimus sklypus, numatoma įrengti papildomą paviršinių nuotekų surinkimą ir
valymą, sumažinant naftos produktų ir skendinčių medžiagų kiekį iki leidžiamų ribinių verčių
ir išleidžiant valytas nuotekas į gamtinę aplinką naujai įrengiamu išleistuvu. Šilumos energija
medienos džiovinimo, presavimo bei kitiems technologiniams procesams ir patalpų šildymui
gaminama katilinėje, kurioje sumontuoti du KTO 4000 katilai, kiekvieno 4 MW šilumos galia
susideda iš 3,1 MW katilo našumo, 0,5 MW ekonomaizerio bei 0,4–0,5 MW pakuros
aušinimo sistemos, naudojamos termofikatui gaminti. Įprastinės apimties gamybai užtikrinti
vienas iš katilų veikia mažesniu pajėgumu. Biokuras katilams kūrenti – technologinės
medienos apdirbimo liekanos, pagrindinei gamybai netinkama naudoti smulkinta mediena.
Autotransportas į teritoriją patenka iš Mokyklos gatvės, pravažiavęs pro kontrolės postą.
Per metus buitinėms reikmėms sunaudojama 2000 m 3 vandens, o gamybai – 18000
m3. Vandens apskaitai įrengti skaitikliai. Planuojamos ūkinės veiklos metu naujų darbo vietų
sukurti nenumatoma, todėl vandens suvartojimas buitinėms reikmėms nekis. Gamybinio
vandens kiekis nepakis.
Atliekos bendrovės teritorijoje tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.1999,
Nr.63-2065, 2012, Nr.16-697).
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4.1. lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas
Atliekų saugojimas
objekte

Atliekos
Technologinis
procesas

Gamyba

Paviršinių
nuotekų
valymas

Įrengimų ir
autotransporto
eksploatavimas,
priežiūra,
remontas

Aplinkos
tvarkymas
Buitinių
patalpų
priežiūra

Oro
valymo
įrenginiai

Kiekis,
t/metus

Agregatinis
būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal
atliekų
sąrašą*

156,0

pasta

08 04 14

nepavojingos

4,96

pasta

13 05 02*

0,125

skystas

2,5

Numatomi
atliekų
šalinimo
būdai*

Laikymo
sąlygos

Didžiausias
kiekis, t

Kondicionavimo
kameros

156,0

S5

pavojingos

talpa

4,96

S5

13 05 07*

pavojingos

talpa

0,2

S5

skystas

13 02 08*

pavojingos

konteineris

2,5

S5

0,2

kietas

15 02 02*

pavojingos

konteineris

0,2

S5

1,0
0,1

kietas
kietas

16 01 03
16 01 07*

pavojingos

konteineris

1,0
0,1

S5
S5

0,45

kietas

16 01 21*

pavojingos

konteineris

0,45

S5

0,1

kietas

16 06 01*

pavojingos

konteineris

0,1

S5

70

kietas

17 04 05

nepavojingos

konteineris

15,0

S5

Gatvių valymo liekanos

5,0

kietos

20 03 03

nepavojingos

konteineris

0,5

D1

Dienos šviesos lempos ir
kitos atliekos, kuriose yra
gyvsidabrio

0,05

kietos

20 01 21*

pavojingos

sandėlis

0,05

S5

Mišrios komunalinės
atliekos

300

kietos

20 03 01

nepavojingos

konteineris

1,0

S5

Dujų valymo kietosios
atliekos, nenurodytos
10 02 07

0,3

kietos

10 02 08

nepavojingos

konteineris

0,5

S5

Pavadinimas

Vandeninis dumblas,
kuriame yra klijų ir
hermetikų
Naftos produktų/vandens
separatorių dumblas
Naftos produktų/vandens
separatorių tepaluotas
vanduo
Kita variklio, pavarų dėžės
ir tepalinė alyva
Naftos produktais
užterštos pašluostės,
pjuvenos
Naudotos padangos
Tepalų filtrai
Pavojingos sudedamosios
dalys
Švino akumuliatoriai
Geležis ir plienas (metalo
laužas)

Pavojingumas*

Susidariusios medienos liekanos sunaudojamos kaip kuras įmonės katilinėje.
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Buitinės nuotekos, kurių per metus susidaro apie 2000 m 3, išleidžiamos į gyvenvietės
tinklus, planuojamos ūkinės veiklos metu buitinių nuotekų kiekiai bei tvarkymo sistema
nekis. Gamybai sunaudojamas 18000 m3/m vanduo į nuotekų tinklus nepatenka.
Kondicionavimo kamerose naudojami tik vandens garai, kuriu perteklius kondicionuojasi ant
kameros sienelių, nuteka į surinkimo sistemą ir vėl panaudojamas pakartotinai. Gamybinės
nuotekos susidaro klijų valcų plovimo metu. Klijų valcų plovimo metu susidariusios
gamybinės nuotekos surenkamos specialiame rezervuare nusėdintuve ir vėliau
panaudojamos sauso kuro drėkinimui kuro katilinėje ir klijų gamyboje. Nuo teritorijoje
esančių kietųjų dangų surinktos paviršinės nuotekos valomos vietiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose ir po valymo išleidžiamos į melioracijos griovį. Išplėtus teritoriją numatoma
įrengti papildomą paviršinių nuotekų surinkimą, valymą ir išleidimą į melioracijos griovį.
Lietaus nuotekų kiekių skaičiavimas.
Lietaus nuotekų kiekis nuo naujai įrengiamų rąstų sandėliavimo aikštelių (Wp).
Aikštelių plotas – 31515 m2. Išleistuvas į melioracijos griovį PV NT2.
Wp=H*F*φ*k (m3/m);
Kur:
H – vidutinis daugiametis kritulių kiekis per metus – 700 mm/metus, 0,7 m/metus;
F – teritorijos plotas (m2);
φ – paviršinio vandens nuotekio koeficientas – 0,9;
k – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. Sniegas
neišvežamas k=1.
Wp=19855 m3/m.
Lietaus nuotekų kiekis nuo esamų rąstų sandėliavimo aikštelių (We). Aikštelių plotas –
7936 m2. Išleistuvas į melioracijos griovį PV NT1. Lietaus nuotekų kiekis nuo esamų aikštelių
(We)=5000 m3/m.
4.2. lentelė. Nuotekų ir teršalų balansas

Buitiniai
poreikiai

Melioracijos
griovys

Lietaus
nuotekos nuo
užterštų
paviršių
išleistuvas
PV NT1
Lietaus
nuotekos nuo
užterštų
paviršių
išleistuvas
PV NT2

2000

BDS7

460

0,0023

t/m (kg/m)

Teršalo kiekis

t/d (kg/d)

Vidutinė
paros

Vidutinė
metinė

Didžiausia
momentinė

5,0

Teršalo
koncentracija, mg/l

Teršalo
pavadinimas

2,0

Susidariusių (nevalytų) nuotekų užterštumas

Didžiausias metinis
m3/m

Didžiausias paros
m3/d

Centralizuoti
buitinių
nuotekų
tinklai

Didžiausias
valandinis m3/h

Nuotekų susidarymo
šaltiniai

Nuotekų surinkimo
sistema

Nuotekų kiekis

0,92

Naftos
produktai

30

10

0,05

SM

270

230

1,15

Naftos
produktai

30

10

0,20

SM

270

230

4,56

5000

19855
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Teršalo
koncentracija, mg/l

15

15

7

5

0,0
25

SM

50

30

0,1
5

Naftos
produktai

7

5

0,1
0

SM

50

30

0,6
0

t/m (kg/m)

Naftos
produktai

t/d (kg/d)

m3/m

Vidutinė
paros

l/s

Teršalo
kiekis

Vidutinė
metinė

Nuotekų valymo būdas
Lietaus
nuotekų
valymo įrenginiai
Lietaus
nuotekų
valymo įrenginiai

Teršalų kiekis valytose nuotekose

Didžiausia
momentinė

Nuotekų priimtuvas
Melioracijos griovys
Melioracijos griovys

Nuotekų
valymo
įrenginių
našumas

Teršalo
pavadinimas

Nuotekų išleistuvas
Lietaus nuotekos nuo
užterštų
paviršių
išleistuvas PV NT1

Lietaus
nuotekos

Lietaus nuotekos nuo
užterštų
paviršių
išleistuvas PV NT1

Nuotekų tipas

4.3. lentelė. Duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą

5000

19855

4.4
ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir
aplink planuojamą ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų
pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus,
objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo
24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus
objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki
kitų šiame papunktyje nurodytų objektų).
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vykdoma esama UAB „Sakuona“ veikla.
Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra rekreacinės, kurortinių ar
visuomeninės paskirties teritorijų ar objektų. Artimiausi visuomeninės paskirties objektai –
Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla ir Klaipėdos r. Plikių pagrindinė mokykla,
Klaipėdos r. sav., Plikiai, Mokyklos g. 4, nuo ūkinės veiklos vietos nutolę apie 667 m į
pietvakarius.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo ūkinės veiklos teritorijos nutolę:
 93 m į vakarus, Mokyklos g. 21;
 38 m į šiaurės vakarus, Grauminės g. 2.
Nagrinėjamos teritorijos žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 4.2 pav.
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4.2 pav. Ūkinės veiklos gretimybės
5
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ
VISUOMENĖS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS
IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI
PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ
DARANTYS VEIKSNIAI, APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS
SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, VISUOMENINĖS
PASKIRTIES TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINĖSE TERITORIJOSE IR
KITUOSE SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE)
Išnagrinėjus ūkinės veiklos vykdytojo pateiktą informaciją apie planuojamą veiklą,
technologinius procesus, taršos veiksnius, norminius teisės aktus, literatūros duomenis,
buvo identifikuoti planuojamos ūkinės veiklos lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai –
triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais.
5.1
planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas;
Ūkinės veiklos objekte vykdomų veiklos rūšių ir naudojamų technologijų, dėl kurių į
aplinkos orą ismetami teršalai, aprašymas (pagal 2017 m. atliktą aplinkos oro taršos šaltinių
ir jų išmetamų teršalų inventorizaciją):
Rastų nužievinimas. Rastų nužievinimas – privaloma medienos paruošimo
lukštinimui operacija. Lukštinant nužievintus rąstelius, pailgėja lukštinimo peilių naudojimo
laikas, gerėja lukšto kokybė, lukšto skutų panaudojimas technologinėms reikmėms, didėja
lukštinimo staklių našumas. Nužievinti rąstai transporteriu paduodami j sekančią operaciją.
Nužievinta žievė paduodama j žievės smulkintuvą (taršos šaltinis Nr. 048), o iš smulkintuvo
transporteriu į katilinės kuro sandėlį.
Rąsto skersinis pjaustymas. Rąstai supjaustomi į optimalius ilgius. Taip labiau
išnaudojamos lukštinimo staklės ir gerėja medienos išeiga. Atliekos nuo rastų supjaustymo
pjuvenos (taršos šaltinis Nr. 049) pro žievės smulkintuvą transporteriu paduodamos į
katilinės kuro sandėlį. Rastų nuopjovos (kaladės) transporteriu paduodamos į rastų
nuopjovų surinkimo konteinerį.
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Lukštinimas ir lukšto karpymas. Lukštinimas yra medienos pjovimas peiliu nuo
besisukančio rąstelio. Pjovimo metu gaunama nenutrūkstama lukšto juosta. Lukštinimas
atliekamas lukštinimo staklėmis, kurio metu išsiskiria kietosios dalelės (taršos šaltinis Nr.
047). Iškapotas ir neformatinis lukštas automatiškai nukreipiamas j apatinį transporterį, kuris
transportuoja lukšta į smulkintuvą, o iš jo, transporterių pagalba, į smulkintos medienos
pakrovimo konteinerius (neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 606).
Lukšto džiovinimas. Lukštas džiovinamas džiovykloje RAUTE iki 4 + 2% drėgnumo.
Džiovykloje yra automatinės temperatūros ir drėgnumo kontrolės prietaisai, kurie leidžia
kontroliuoti lukšto džiovinimo režimus.
Lukšto rūšiavimas. Išdžiovintas formatinis lukštas rūšiuojamas į 3–4 rietuves pagal
išvaizdos klases priklausomai nuo panaudojimo bei paskirties. Išrūšiuoto lukšto paketai
sandėliuojami išlaikant 24 val. iki tolesnio apdirbimo.
Lukšto taisymas. Norint padidinti rūšinio lukšto išeigą, iškritusios šakos ir kitokio
pobūdžio kiaurymės, didesnės kaip 5 mm skersmens, taisomos modernizuotomis lukšto
taisymo staklėmis (taršos šaltiniai Nr. 045, 046). Taisymui atrenkamas formatinis lukštas,
skirtas klijuotinės faneros ir klijuotų detalių išoriniams sluoksniams. Pataisyto lukšto paketai
vežami į lukšto sandėlį arba į darbo vietą klijavimui.
Sausojo lukšto karpymas. Formatinis lukštas po džiovinimo nekarpomas.
Defektuotas formatinis lukštas (sulūžęs, su įskilimais ar kitais defektais), atrinktas rūšiavimo
aikštelėje, pagal plotį apkerpamas diskinėmis staklėmis.
Neformatinio lukšto susiuvimas į pilną formatą. Išeigos padidinimui neformatinis
lukštas susiuvimas į pilno formato lakštus. Į reikiamų matmenų lapus lukštas jungiamas
staklėmis. Briaunos sujungiamos termoplastiniu klijiniu siūlu ,,Zig-zag“ metodu.
Lukšto šlifavimas. Padidinto šiurkstumo išorinių sluoksnių lukštas yra šlifuojamas
staklėmis. Lukštas šlifuojamas tik iš tankiosios pusės. Lukšto šlifavimui naudojamos
šlifavimo juostos.
Klijų paruošimas. Klijų gamybai naudojama KF-FE markės karbamido formaldehidinė
derva. Į dervos mišinį pilami kietiklio-amonio chlorido milteliai ir maišoma, kol kietiklis tolygiai
išsimaišo.
Klijų užtepimas ir paketų surinkimas. Paruošti klijai iš maišyklės virš valcų pilami ant
dozuojančių velenų. Preso plokščių apsaugojimui nuo užteršimo klijais ir tekstūrinio
popieriaus pažeidimo naudojamos lavsaninės plėvelės.
Ruošinių presavimas. Ruošiniai karštai presuojami ir tuo pačiu metu lenkiami
hidrauliniuose presuose su termotepaliniu šildymu. Presai yra vertikalios konstrukcijos, turi
individualią hidraulinę sistemą. Presavimo metu išsiskiria formaldehidas (taršos šaltiniai Nr.
042, 043, 044).
Lovų dugnų detalių ruošinių mechaninis apdirbimas. Lovų dugnų detalės (toliau
LDD) gaminamos pagal pirkėjų reikalavimus. LDD ruošiniai pagal detalės ilgj apipjaunami
dvipjūklėmis pjovimo staklėmis. Apipjauti ruošiniai supjaunami daugiapjūklėmis staklemis.
Supjauti LDD ruošiniai juostelių pavidale frezuojami staklėse pagal detalės plotj.
Lovų dugnų detalių rūšiavimas ir pakavimas, markiravimas. Nufrezuotos lovų
dugnų detalės rūšiuojamos ant rūšiavimo stalo su vietiniu apšvietimu. Detalių kraštų defektai
dėl iškritusių ar ištrupėjusių šakų yra taisomi akriliniu glaistu. Smulkūs frezavimo defektai
nulyginami rankiniu būdu šlifuojant smulkia šlifavimo juosta. Išrūšiuotos detalės pakuojamos
pagal užsakovo specifikacijose nurodytas pakavimo schemas. Supakuota ir užmarkiruota
LDD produkcija išvežama į sandėlį.
Kėdžių gamybos technologinis procesas. Procesas susideda iš klijų paruošimo,
paketų formavimo, presavimo. Paruošti klijai iš maišyklės virš valcų pilami ant dozuojančių
velenų. Praleidus lukšto lapą pro dozuojančius velenus, patikrinamas klijų užtepimo
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tolygumas visame lukšto plote viršutinėje ir apatinėje lukšto pusėse. Ruošinių paketai
formuojami ant specialaus stalo su 90° kampu pritvirtintomis atramomis. Toliau suformuoti
paketai dedami į presus ir veikiami nustatytai temperatūrai supresuojami (neorganizuotas
taršos šaltinis Nr. 608). Po presavimo paketai toliau eina mechaniniam apdirbimui, apdailai,
lakavimui, pakavimui, markiravimui. Lakavimas vyksta lakavimo kamerose (taršos šaltiniai
Nr. 050 ir Nr. 051). Taip pat lakuojamos detalės UV linijoje (veleninė plokštumų lakavimo
linija) (taršos šaltiniai Nr. 052, 057, 058, 059, 060), bei detalių galų ir briaunų dažymaslakavimas (taršos šaltinis Nr. 053).
Nuo visų detalių mechaninio apdirbimo staklių (lukšto šlifavimas, supjovimo pagal ilgį
ir plotį, kraštų šlifavimas-kalibravimas, briaunų užapvalinimas, CNC centro, įvairių
frezavimo, gręžimo staklių) šlifavimo dulkės, pjuvenos paduodamos į naują nutraukimo
sistemą (taršos šaltiniai Nr. 055-1, 055-2, 055-3, 055-4, 056-1, 056-2, 056-3, 056-4). Po filtrų
rekonstrukcijos taršos šaltiniai Nr. 029, 036, 039 likviduoti.
Peilių galandymo cechas. Peilių galandymo cechas dirba 5 (penkias) dienas per
savaitę. Per dieną pagalandama apie 10–15 peilių lukštenimo, lukšto smulkinimo ir kitoms
staklėms. 1 (vieno) peilio galandymas užtrunka apie 45 min. Į galandymo procesą įeina
peilio nuvalymas, įdėjimas į galandymo stakles, galandymo procesas (taršos šaltinis Nr.
061), išėmimas iš staklių, galutinis peilio užgalandimas rankiniu būdu.
Lukšto smulkinimo patalpa. Gamyboje pastoviai vykstant beržo rąstų lukštenimo
procesui, susidaro tam tikri kiekiai nekokybiško lukšto ir beržo šerdinukų. Jie transporterių
pagalba nutransportuojamų iki smulkintuvo, jame susmulkinamų (taršos šaltinis Nr. 062), ir
transporterių pagalba nutransportuojami į smulkintos medienos konteinerius. Per parą
tokios smulkintos medienos susidaro apie 100–110 m3 (36–40 t). Visas smulkintas lukštas
ir beržo šerdinukai isvežami konteineriuose į Klaipėdos medieną.
Mechaninėse dirbtuvėse atliekami metalo suvirinimo ir pjaustymo darbai (taršos šaltinis
Nr. 054). Neogranizuoti suvirinimo darbai (taršos šaltinis Nr. 604) nebeatliekami. Detalių
supjovimo ceche vyksta detalių pataisymas (neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 607).
Įmonės teritorijoje veikia katilinė. Biokuro deginimo metu į aplinkos orą išmetami
kietosios dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai ir sieros dioksidas (taršos šaltiniai Nr.
040, 041). Biokuras (smulkinta mediena) laikomas sandėlyje (neorganizuotas taršos šaltinis
Nr. 605). Katilinės pagrindinė paskirtis – šilumos gamyba. Šiluma gaminama džiovyklai,
presavimui bei patalpų šildymui. Katilinėje sumontuoti du KTO 4000 katilai, kiekvieno 4 MW
šilumos galia susideda iš 3,1 MW katilo našumo, 0,5 MW ekonomaizerio bei 0,4–0,5 MW
pakuros aušinimo sistemos, naudojamos termofikatui gaminti. Įprastinės apimties gamybai
užtikrinti vienas iš katilų veikia mažesniu pajėgumu. Biokuras katilams kūrenti –
technologinės medienos apdirbimo atliekos, pagrindinei gamybai netinkama naudoti
smulkinta mediena. Reglamentuojamus biokuro katilinės išmetimus į aplinkos orą sudaro
anglies monoksidas, azoto oksidai bei kietosios dalelės. Kitus gamybos teršalus normuoti
nėra kriterijų. Išmetimai į aplinkos orą nustatyti UAB „Sakuona“ taršos leidime Nr. TL-KL.24/2014.
Oro ir kvapo taršos šaltinių schema yra priede 7.
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5.1. Lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą
Leidžiama tarša
Vienkartinis dydis
metinė,
pavadinimas
kodas
vnt.
Maks.
t/m
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
4000
205,9393
3
Azoto
oksidai
(A)
250
mg/Nm
750
33,6227
Katilinė. Katilas
040
„KTO 4000“ Nr. 1
Kietosios dalelės (A)
6493
mg/Nm3
400
0,4284
Sieros dioksidas (A)
1753
mg/Nm3
350*
2,3562
Anglies monoksidas (A)
177
mg/Nm3
4000
19,0364
3
Azoto
oksidai
(A)
250
mg/Nm
750
3,1080
Katilinė. Katilas
041
„KTO 4000“ Nr. 2
Kietosios dalelės (A)
6493
mg/Nm3
400
0,0297
Sieros dioksidas (A)
1753
mg/Nm3
350*
0,2178
Iš viso įrenginiui: 264,7385
* ribinė vertė nustatyta pagal sieros dioksido sklaidos modeliavimo rezultatus
Cecho ar kt.
Pavadinimas arba
Nr.

Teršalai

Taršos
šaltiniai,
Nr.

2017 m. buvo parengta UAB „Sakuona“ aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų
teršalų inventorizacijos ataskaita. Inventorizacijos metu nustatyti išmetimai į aplinkos orą
neviršija UAB „Sakuona“ taršos leidime Nr. TL-KL.2-4/2014 leidžiamų išmesti teršalų kiekių.
Tarša į aplinkos orą ir oro taršos šaltiniai pateikti 11 priede (informacijos šaltinis: UAB
„Sakuona“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita).
Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai
Mobilūs aplinkos taršos šaltiniai ūkinėje veikloje – lengvasis ir sunkiasvoris
autotransportas bei krautuvai dirbantys teritorijoje.
Į teritoriją kasdien atvyksta iki 40 vnt. sunkvežimių (iš jų apie 16 sudaro miškovežiai).
Didžioji dalis darbuotojų atvežama ir išvežama 4 autobusais, kurie kursuoja 2 kartus per
parą. Likusi dalis atvyksta nuosavu autotransportu, maksimalus atvykstančio lengvojo
autotransporto kiekis sudaro 40 automobilių. Taip pat bendrovėje eksploatuojami 3
autokrautuvai (dyzeliniai ir suskystintų dujų).
Iš transporto priemonių ir krautuvų su vidaus degimo varikliais į aplinką išsiskirs anglies
monoksidas, azoto oksidai, lakieji organiniai junginiai, kietosios dalelės. Teršalai iš
autotransporto į aplinką išsiskirs neorganizuotai.
Mobilių aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal Vadovaujantis Europos
aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (angl. – EMEP/EEA
air pollutant emission inventory guidebook - 2019), kuri įrašyta į aplinkos ministro 1999 m.
gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo
metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie
netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos" patvirtintų metodikų sąrašą.
Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą
Tier1, paremtą tešalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
5.2 lentelė. Iš automobilių išmetamų teršalų kiekiai
Automobilių
tipas

Naudojamas
kuras

Vidutinis
automobilių
skaičius

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km

aut./d
Lengvieji
Sunkiasvoriai

Benzinas
Dyzelinas
Dyzelinas

20
20
48
Viso:

0,07
0,06
0,24

CO
g/kg
84,7
3,33
7,58

kg/km/d
0,1186
0,0040
0,0873
0,2099

NOx
g/km/s
0,0014
0,0000
0,0010
0,0024

g/kg
8,73
9,73
33,37

kg/km/d
0,0122
0,0117
0,3844
0,4083

g/km/s
0,0001
0,0001
0,0044
0,0047

21

Automobilių
tipas

Naudojamas
kuras

Vidutinis
automobilių
skaičius

Tipinės
kuro
sąnaudos,
kg/km

aut./d
Lengvieji
Sunkiasvoriai

Benzinas
Dyzelinas
Dyzelinas

20
20
48

0,07
0,06
0,24

LOJ
g/kg
10,05
0,7
1,92

kg/km/d
0,0141
0,0008
0,0221
0,0370

KD
g/km/s
0,0002
0,0000
0,0003
0,0004

g/kg
0
1,1
0,94

Viso:
Pastaba:
* Emisijų kiekis 1 km atkarpoje (gramais per 1 valandą) apskaičiuojamas:
Tipinės kuro sąnaudos x teršalų kiekio (g/kg) x (autotransporto kiekis per dieną);
Emisijų kiekis (g/s) = emisijos (g/d) / 12 / 3600

kg/km/d
0
0,0013
0,0108
0,0121

g/km/s
0,0000
0,0000
0,0001
0,0001

5.3 lentelė. Iš krautuvų išmetamų teršalų kiekiai
Transporto
priemonės
tipas

Kuro
sąnaudos,
t/metus

Darbo
laikas,
val./metus

CO
Emisijos
rodiklis,
g/kg

Teršalo
emisija,
t/metus

Teršalo
momentinė
emisija g/s

Krautuvai
(dyzeliniai)
Krautuvai
(suskystintos
dujos)

68

3012

10,774

0,733

0,0676

NOx
Emisijos
rodiklis,
g/kg

Teršalo
emisija,
t/metus

Teršalo
momentinė
emisija g/s

2,219

0,2046

0,571

0,0527

2,790

0,2573

32,629
20

3012

4,823

0,096

0,0089

0,829

0,0765

Teršalo
emisija,
t/metus

Teršalo
momentinė
emisija g/s

KD
Emisijos
rodiklis,
g/kg

Teršalo
emisija,
t/metus

Teršalo
momentinė
emisija g/s

0,230

0,021

2,104

0,143

0,013

0,134

0,012

3,104

0,005

0,000

0,364

0,034

0,148

0,014

28,571
Viso:

Transporto
priemonės
tipas

Kuro
sąnaudos,
t/metus

Darbo
laikas,
val./metus

Krautuvai
(dyzeliniai)
Krautuvai
(suskystintos
dujos)

68

3012

LOJ
Emisijos
rodiklis,
g/kg
3,377

20

3012
3,377
Viso:

APLINKOS ORO TERŠALŲ PAŽEMIO KONCENTRACIJŲ SKAIČIAVIMAI
Aplinkos oro užterštumo modeliavimas atliekamas naudojant taršos šaltinių duomenis
pagal 2017 m. atliktą UAB „Sakuona“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
iventorizacijos ataskaitą, taip pat įvertinant ir mobilių taršos šaltinių taršą.
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu
„AERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų
išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos
orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD
modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti.
Meteorologiniai
parametrai.
Modeliavimui
buvo
naudojami
Klaipėdos
hidrometeorologinės stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos
hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2014–2018 m.
laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų
valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas. Meteorologinų
duomenų įsigijimo raštas pateiktas 10 priede.
Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje
nustatomuose taškuose. Šie taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). PŪV
veiklos teršalų skaidos modelyje buvo naudojamas Dekarto (Cartesian) receptorių tinklelis.
Receptorių tinklelio dydis 3400 x 2400 m, žingsnis – apie 80 m. Iš viso receptorių tinklelį
sudaro 900 receptorių.
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Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.
591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 su
vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis
atliekamas taikant atitinkamą procentilį:
 azoto dioksido 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis,
 sieros dioksido 1 val. koncentracijai – 99,7 procentilis,
 sieros dioksido 24 val. koncentracijai – 99,2 procentilis,
 kietųjų dalelių 24 val. koncentracijai – 94,0 procentilis.
Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų
ribinės koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-0611 įsakymu Nr. D1-239/V-469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611
patvirtintomis „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ ir pateiktos
5.4 lentelėje.
5.4 lentelė. Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės aplinkos ore
Teršalas
Anglies monoksidas
Azoto dioksidas
Kietos dalelės (KD10)
Kietos dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)
Acetonas
Akrilo rūgštis
Butanolis
Butilacetatas
Butilceliozolvas
Etanolis
Formaldehidas
Geležies oksidas
Mangano oksidai
Solventnafta
Stirolas
Toluolas

Ribinė vertė
vidurkis

[mg/m3]

8 valandų
valandos
metų
paros
metų
metų
valandos
paros
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
paros
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos

10000
200
40
50
40
25
350
125
5000
350
100
100
100
30
1400
100
40
10
200
40
600

Foninė tarša įvertinta vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-653 "Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo
tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti". Atsižvelgiant į 2019-05-02 AAA Taršos
prevencijos departamento Nr. (30.3)-A4-3448 raštą (raštas pateiktas 10 priede), atliekant teršalų –
anglies monoksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių sklaidos modeliavimą, yra naudotos santykinai
švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės,
skelbiamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV
skaičiavimams“.
Klaipėdos regione nustatytos tokios 2018 m. Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių
aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės:
 Anglies monoksidas – 190 µg/m3;
 Azoto dioksidas – 3,4 µg/m3;
 Kietosios daleles (KD10) – 11,9 µg/m3;
 Kietosios daleles (KD2,5) – 9,6 µg/m3;
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Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai.
5.5 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
Ribinė vertė
Teršalas
vidurkis
1
Anglies monoksidas
Azoto dioksidas
Kietos dalelės (KD10)
Kietos dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)
Acetonas
Akrilo rūgštis
Butanolis
Butilacetatas
Butilceliozolvas
Etanolis
Formaldehidas
Geležies oksidas
Mangano oksidai
Solventnafta
Stirolas
Toluolas

2
8 valandų
valandos
metų
paros
metų
metų
valandos
paros
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
paros
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos
1/2 valandos

Apskaičiuota
didžiausia
koncentracija
nevertinant
foninės taršos
vnt.
dalimis
3
3
[mg/m ] [mg/m ]
ribinės
vertės
3
4
5
10000
373,3
0,037
200
72,39
0,362
40
6,26
0,157
50
6,323
0,126
40
4,584
0,115
25
2,292
0,092
350
7,295
0,021
125
4,803
0,038
5000
8,117
0,002
350
0,051
0,000
100
0,0068 0,000
100
0,11
0,001
100
0,578
0,006
30
1,734
0,058
1400
0,077
0,000
100
15,67
0,157
0,018
40
0,711
10
0,038
0,004
200
0,0054 0,000
40
0,0084 0,000
600
0,426
0,001

Apskaičiuota
didžiausia
koncentracija
įvertinus foninę
taršą
vnt.
dalimis
3
[mg/m ]
ribinės
vertės
4
5
563,3
0,056
75,79
0,379
9,660
0,242
18,223 0,364
16,484 0,412
11,890 0,476
9,495
0,027
7,003
0,056
-

Atlikus planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos
matematinį modeliavimą, nustatyta, kad nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nėra
viršijamos įvertinus ir esamą foninę taršą. Teršalų didžiausios koncentracijos apskaičiuotos
PŪV teritorijos ribose, už teritorijos ribų aplinkos oro tarša bus įtakojama minimaliai.
IŠVADA. Suskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir
įvertinus foną, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys ribinių verčių,
nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. Cheminė tarša neturės poveikio visuomenės
sveikatai.
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Pateikiami teršalų sklaidos sklaidos žemėlapiai.
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5.2
galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai,
atsižvelgiant į ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus;
Ūkinės veiklos teritorijoje veikia esami organizuoti ir neorganizuoti aplinkos oro taršos
šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą išsiskiria kvapo slenksčio vertę turintys teršalai. Lietuvos
higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos
ore“ reglamentuoja didžiausią leidžiamą kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios
aplinkos ore, kuri yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).
Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos
koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės
olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo
stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą. Cheminių medžiagų kvapo
slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 OUE/m3).
Išmetamų teršalų kvapo slenksčio vertės priimtos pagal 2012 m. Kvapų valdymo
metodinių rekomendacijas, kurias parengė VGTU pagal Valstybinės visuomenės sveikatos
priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsugos ministerijos užsakymą.
Vadovaujantis „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis, 2012“, modeliuojant
kvapo sklaidą aplinkos ore buvo vertinami šie teršalai turintys kvapą ir kuriems nurodomos
kvapo slenkstinės vertės: azoto dioksidas, sieros dioksidas, akrilo rūgštis, acetonas,
butanolis, butilceliozolvas, butilacetatas, formaldehidas, etanolis, toluenas, stirolas.
Naudojamas kvapo emisijos matas – OUE/s. Kvapų emisijos (OUE/s) apskaičiuojamas
įvertinant teršalo koncentraciją taršos šaltinio išmetamame sraute:
Ekvapo = Dteršalo x Q, kur
Ekvapo - kvapo emisija, OUe/s
Dteršalo – teršalo kvapo koncentracija, OUe/m3
Q – tūrio debitas, m3/s
Kvapo koncentracijos apskaičiavimas atliekamas pagal formulę:
𝐶
Dteršalo = 𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜⁄𝐹
, kur
𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜
D – kvapo koncentracija (OUe/m3)
𝐶𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 - kvapo cheminės medžiagos masės koncentracija mg/m 3
𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 - kvapo cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė mg/m 3
Kvapų emisijų apskaičiavimo rezultatai pateikiami 5.6 lentelėje.
5.6 lentelė. Kvapų taršos šaltiniai
Taršos
šaltinio Nr.
040
041
042
043
044
050

051

052

Teršalai turintys kvapą

Tarša, g/s*

Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Azoto oksidai (A)
Sieros dioksidas (A)
Formaldehidas
Formaldehidas
Formaldehidas
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Lakieji organiniai junginiai
Butilceliozolvas
(butilglikolis)
Lakieji organiniai junginiai
Acetonas
Akrilo rūgštis
Butanolis
Butilacetatas
Etanolis
Lakieji organiniai junginiai

0,617037671
0,074714612
0,057036403
0,006906393
0,0007
0,00065
0,00128

Kvapo
slenkstinė
vertė, mg/m3
0,35
1,89
0,35
1,89
1,07
1,07
1,07

0,00372

0,0051

0,0148

0,3

0,00333

0,0051

0,01328
0,00014
0,00002
0,00027
0,00096
0,00019
0,00085

0,3
13,9
1,18
0,09094
0,03326
0,28
0,3

tūrio
debitas,
Nm3/s
4,67
4,22
0,93
0,86
1,94
1,43

Kvapo
emisija,
OUE/s
1,7630
0,0395
0,1630
0,0037
0,0007
0,0006
0,0012
0,7294
0,0493

1,41

0,34

0,6529
0,0443
0,00001
0,00002
0,0030
0,0289
0,0007
0,0028
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Taršos
šaltinio Nr.

Teršalai turintys kvapą

Tarša, g/s*

Kvapo
slenkstinė
vertė, mg/m3
0,16
0,644

tūrio
debitas,
Nm3/s

Stirolas
0,00002
Toluolas
0,00106
Butilceliozolvas
0,00267
0,0051
(butilglikolis)
053
Lakieji organiniai junginiai
0,01059
0,3
054
Azoto oksidai (C)
0,00177
0,35
Acetonas
0,00013
13,9
Akrilo rūgštis
0,00002
1,18
Butanolis
0,00027
0,09094
Butilacetatas
0,00094
0,03326
059
Etanolis
0,00019
0,28
Lakieji organiniai junginiai
0,00083
0,3
Stirolas
0,00002
0,16
Toluolas
0,00104
0,644
Acetonas
0,00012
13,9
Akrilo rūgštis
0,00001
1,18
Butanolis
0,00025
0,09094
Butilacetatas
0,00087
0,03326
060
Etanolis
0,00017
0,28
Lakieji organiniai junginiai
0,00077
0,3
Stirolas
0,00002
0,16
Toluolas
0,00096
0,644
607
Lakieji organiniai junginiai
0,00008
0,3
608
Formaldehidas
0,04631
1,07
*Informacijos šaltinis: UAB „Sakuona“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš
inventorizacijos ataskaita. Išmetami teršalai ir jų kiekiai pateikti 11 priede

1,42

Kvapo
emisija,
OUE/s
0,0001
0,0016
0,5235

0,0353
0,0051
0,00001
0,00002
0,0030
0,0283
0,36
0,0007
0,0028
0,0001
0,0016
0,00001
0,00001
0,0027
0,0262
0,36
0,0006
0,0026
0,0001
0,0015
0,98
0,0003
0,98
0,0433
jų išmetamų teršalų
0,52

Oro ir kvapo taršos šaltinių schema yra priede 7.
Kvapo taršos šaltiniai ir jų koordinatės pateikti 11 priede, 2.1 lentelėje (informacijos
šaltinis: UAB „Sakuona“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaita).
Planuojamos ūkinės veiklos metu, plečiant įmonės teritoriją, kvapai nesusidarys.
Modeliavimui buvo naudojami Klaipėdos hidrometeorologinės stoties meteorologiniai
duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų
paketą sudaro 2014–2018 m. laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų
reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis,
debesuotumas. Meteorologinų duomenų įsigijimo raštas pateiktas 10 priede.
Aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė
Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD
View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų
teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti. Kvapų modeliavimo taršos šaltinių fiziniai parametrai ir
vietovės meteorologinės sąlygos priimti analogiški kaip ir oro teršalų sklaidos modeliavime.
5.7 lentelė. PŪV kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai
Teršalas
Kvapas

Ribinė vertė

Apskaičiuota didžiausia kvapų koncentracija

OUE/m3

OUE/m3

vnt. dalimis ribinės vertės

8

0,33

0,04
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Atliktas esamos ūkinės veiklos kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad
kvapo koncentracijos vienos valandos vidurkio intervale neviršija ribinės vertės
gyvenamosios aplinkos ore 8 OUE/m3 vertės.
Remiantis moksliniais tyrimais (Van Harreveld et al. 2001) kvapus pagal intensyvumą
galima suskirstyti:
•

1 OUE/m3 kvapo nustatymo riba;

•

5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;

•

10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.

Kaip matome kvapo koncentracija, net ūkinės veiklos teritorijoje, nesiekia kvapo
nustatymo ribos. Todėl galime daryti išvadą, kad objektyviai kvapai nuo ūkinės veiklos nėra
juntami. Kvapai neturės įtakos visuomenės sveikatai.
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Pateikiamas kvapo sklaidos žemėlapis.
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5.3
fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios
daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos
šaltinių (stacionarių ir mobilių) aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema),
informacija apie skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos ribiniai dydžiai, taršos
sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai);
Įgyvendinus planuojamą ūkinę veiklą, esama ūkinė veikla, veiklos pajėgumai ir
technologija nepasikeis, bus išplėsta tik teritorija, pastatytas ir eksploatuojamas uždaro tipo
produkcijos sandėlis. Planuojant ūkinę veiklą nėra numatomas gamybos apimčių didinimas,
todėl stacionarūs ir mobilūs taršos šaltiniai ir jų kiekis liks nepakitę. Išplečiant teritoriją
pasikeis tik rąstų sandėliavimo vietos t. y. pakis esamų mobilių taršos šaltinių vietos.
Atsižvelgiant į tai, kad pasikeis mobilių triukšmo šaltinių vietos ir siekiant įvertinti esamos bei
planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triuikšmą, buvo atlikti stacionarių ir mobilių šaltinių
sukeliamo triukšmo skaičiavimai ir modeliavimai.
5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių
skleidžiamo triukšmo emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių
gamintojų techninių specifikacijų, kuriose pateikta informacija apie stacionarių
triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso galingumo lygį), kopijos,
nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas.
Triukšmo modeliavime buvo įvertinti esamos ūkinės veiklos visą parą veikiantys
stacionarūs triukšmo šaltiniai. Ūkinės veiklos įrenginių sukeliamas triukšmas įvertintas pagal
akustinio triušmo matavimus atliktus UAB „Sakuona“ profesinės rizikos veiksnių darbo
vietose įvertinimo metu. Triukšmo šaltinių išdėstymo schema ir akustinio triukšmo parametrų
tyrimų protokolai pateikti 4 priede. Nuolatiniam garsui aprašyti tinkamiausias yra A svertinis
ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis, nustatytame laiko intervale 1 . Vadovaujantis
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ normuojamas ir vertinamas garso
slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis. Todėl A svertinis garso slėgio lygis
buvo vertintas skaičiavimuose.
Esamos ūkinės veiklos stacionarūs triukšmo šaltiniai pateikti 5.2 lentelėje.
5.2 lentelė. Esamos ūkinės veiklos stacionarūs triukšmo šaltiniai patalpų viduje
Matavimo vietos
numeriai pagal
akustinio triukšmo
parametrų tyrimų
protokolus*
1
2; 3
4; 5; 50; 51; 53–56
6–12
13–29; 34
30–33; 35–41
42
43–46
47
48; 49; 52

Stacionarus triukšmo šaltinis
Įrankinė
Lukšto sandėlis
Lukštenimo cechas Nr. 1
Pakavimo cechas
Kėdžių cechas
Supjovimo cechas
Sandėlis
Klijavimo presavimo baras
Katilinė
Lukštenimo cechas Nr. 2

Didžiausias išmatuotas
bendras triukšmo lygis
patalpoje (dbA)**
64,9
77,6
90,4
95,1
87,1
95,6
75,4
93,2
87,9
99,1

*Pastaba: vietos numeracija atitinka priede 4 pateiktą schemą.
Įvertinant stacionarių triukšmo šaltinių, esančių pastatuose, triukšmą, buvo priimtas
garso izoliavimo rodiklis. Pastatų sienų konstrukcija yra iš daugiasluoksnės plokštės
(metalinis lakštas su 190 mm izoliacija), kurios garso izoliavimo charakteristika parenkama
pagal CadnaA programos standartus – 35 Rw (5.3 lentelė). Pastato išorinės sienos
vertinamos kaip vertikalūs plotiniai triukšmo šaltiniai.
1

Triukšmo vertinimo ir valdymo modelis http://www.nvspl.lt/nvspl/m/m_files/wfiles/file297.pdf
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5.3 lentelė. Sienų konstrukcijos garso izoliavimo charakteristika
Garso izoliavimo rodiklis (dBA), priklausomai nuo dažnio (Hz)
Sienos tipas
Metalinis lakštas
su 190 mm
izoliacija

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

18.0

23.0

33.0

43.0

48.0

39.0

8000

Vidutinė
reikšmė
Rw

Šaltinis

35

VDI 2571

Siekiant įvertinti patį blogiausią variantą triukšmo atžvilgiu, modeliavime papildomai
buvo priimtas 64,5 dBA triukšmas rąstų rūšiavimo linijos teritorijoje, sklindantis nuo
rūšiavimo linijos, kitų galimų foninių triukšmo šaltinių ir galimo atsitiktinio triukšmo rąstų
krovos metu. Normaliomis sąlygomis rąstų krova triukšmo nekelia, nes rąstai nėra metami,
o hidromanipuliatoriaus pagalba nuleidžiami ir padedami. Taikomas maksimaliai žemas
rąstų iškrovimo aukštis. Triukšmo lygis buvo priimtas vadovaujantis triukšmo matavimų,
kurie buvo atlikti 2019-04-11, rezultatais. Triukšmo parametrų tyrimų protokolai pateikti 5
priede. Triukšmui nuo rąstų rūšiavimo linijos įvertinti buvo pasirinktas 3 matavimo taškas,
nes jis yra gamybinės teritorijos viduje, šalia rąstų rūšiavimo linijos. Šis objektas vertinamas
kaip plotinis triukšmo šaltinis, rastų rūšiavimo linija veiks tik dienos metu 7–19 val.
5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių
produkciją ir pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys,
mobiliųjų triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi
su įmonės veikla susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo
laikas ir judėjimo sąlygos; pateikiami įmonės teritorijoje esančių automobilių
aikštelių duomenys (plotas, išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo laikas
Į teritoriją žaliavų atvežimui, produkcijos išvežimui kasdien atvyksta ir išvyksta iki 48
vnt. sunkvežimių (iš jų apie 16 sudaro miškovežiai, kurie bus iškraunami). Didžioji dalis
darbuotojų atvežama ir išvežama 4 autobusais, kurie kursuoja 2 kartus per parą. Likusi dalis
atvyksta nuosavu autotransportu, maksimalus atvykstančio lengvojo autotransporto kiekis
sudaro 40 automobilių. Ūkinės veiklos teritorijoje autotransporto judėjimo greitis priimamas
20 km/val. Taip pat bendrovėje eksploatuojami 3 autokrautuvai. Krautuvų darbo zonos
vertinamos kaip plotiniai triukšmo šaltiniai. Krautuvų garso charakteristikos pateikiamos 6
priede. Triukšmo modeliavimo programa CADNA/A automatiškai priima sunkiasvorio ir
lengvojo transporto skleidžiamo triukšmo lygius pagal standartus, atitinkančius galiojančius
teisės aktus ir Europos metodikas, įdiegtus programoje. Programa yra įtraukta į LR Aplinkos
ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą.
Mobilūs triukšmo šaltiniai pateikti 5.4 lentelėje. Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo
šaltinių schema pateikta 5.1 pav.
5.4 lentelė. Mobilūs triukšmo šaltiniai
Dienos
laikotarpis
(7-19 val.)
Autotransportas (linijiniai triukšmo šaltiniai)

Mobilūs triukšmo šaltiniai

Sunkiasvoriai automobiliai (sunkvežimiai, miškovežiai,
autobusai). Linijinis triukšmo šaltinis.

27 aut.

Lengvieji automobiliai
Linijinis triukšmo šaltinis
25 aut.
Automobilių stovėjimo aikštelė – plotinis triukšmo šaltinis.
Mechanizmai (plotiniai triukšmo šaltiniai)
Krautuvas LIEBHERR 924 Krautuvo darbo zona vertinama,
1
kaip plotinis triukšmo šaltinis. Krautuvo garso galia – 102 dBA.
(dirba 6 val.)
Krautuvas Hyster
2
Krautuvo darbo zona vertinama, kaip plotinis triukšmo šaltinis.
(dirba 6 val.)
Krautuvo garso galia – 105 dBA.

Vakaro
laikotarpis
(19-22 val.)

Nakties
laikotarpis
(22-7 val.)

11 aut.

10 aut.

10 aut.

5 aut.

1
(dirba 2 val.)

1
(dirba 4 val.)

2
(dirba 2 val.)

2
(dirba 4 val.)
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5.1 pav. Triukšmo šaltinių schema
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Transporto triukšmo vertinimas
Į teritoriją žaliavų atvežimui, produkcijos išvežimui atvykstantis sunkiasvoris
transportas juda aplinkkeliu, t. y. iš kelio Nr. 217 Klaipėda-Jokūbavas į UAB „Sakuona“
teritoriją patenkama nekertant Plikių gyvenvietės bei Grauminės kaimo gyvenamosios
zonos (5.2 pav.) ir patenka į įmonės teritorija per šiaurės vakarinę dalį.
Lengvasis transportas iš įmonės teritorijos važiuoja Mokyklos gatve link kelio Nr.
217. Įmonės transporto triukšmo įvertinimui atliekamas triukšmo modeliavimas jam
važiuojant viešo naudojimo keliais.

5.2 pav. Transporto judėjimo į įmonės teritoriją situacinė schema
Esamas transporto srautas kelyje Nr. 217 pagal Kelių direkcijos VMPEI (Vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas) duomenis, 2018 m. buvo 1664 aut./parą. Įmonės
paros transporto intensyvumas siekia apie 88 vnt. transporto priemones per parą, tai
sudaro apie 5 proc. VMPEI kelyje Nr. 217. Galima daryti išvada, kad įmonės transportas
neįtakoja transporto sukeliamo triukšmo kelyje 217, todėl suminio triukšmo
modeliavimas nėra atliekamas, kadangi jame neatsispindės įmonės transporto įtaka.
Aplinkos triukšmo mažinimo priemonės
Triukšmo skaičiavimuose buvo įvertinta atspindinti triukšmo užtvara ties šiaurine ir
rytine sklypo riba. Triukšmo užtvara privalo sulaikyti ne mažesnį kaip 18 dBA triukšmo
sklidimą. Konkretus triukšmo užtvaros tipas ir parametrai bus parinkti vėlesniuose
projekto etapuose. Tokios užtvaros atspindi triukšmą, užkerta kelią garso bangoms
sklisti ir taip apsaugo akustinio šešėlio zoną. CadnaA programa modeliavime vertina tik
užtvaros paviršiaus tipą (atsispindinti, absorbuojanti ir kt.) ir jos geometrinius duomenis
(ilgis, aukštis). Šiuo atveju buvo pasirinkti tokie duomenis:
•
Užtvaros paviršius – atspindintis, absobcijos koeficientas – 0,21;
•
Užtvaros preliminarūs geometriniai duomenys – aukštis 2.5 m, ilgis – apie
500 m.
Triukšmo užtvaras bus projektuojamas atsižvelgiant į „Aplinkosauginių priemonių
projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas
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APR-T 10“ rekomendacijas ir „Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo
ir įrengimo taisykles“ T TU 15 (patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 įsakymu Nr. V(e)-18), kad
būtų maksimaliai išvengta triukšmo prasklidimo:
• užtvara turi būti visiškai sandari ir be plyšių; negali būti plyšių tarp žemės
paviršiaus, grunto ir užtvaros;
• remiantis „Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir
įrengimo taisyklių“ 2 priedu garso užtvaroms naudojamų medžiagų garso
izoliacinės savybės siekia mažiausiai 18 dBA.
Tokio užtvaros akustinio efekto pakanka, kad už sklypo ribos nebūtų viršijamos
triukšmo ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai t. y. triukšmo vertės bus
sumažinamos mažiausiai 18 dBA. Sklypo užtvaras bus suprojektuotas techninio
projekto rengimo metu, įgyvendinamas prieš pradedant vykdyti PŪV. Techninio
projektavimo metu triukšmo barjero parametrai ir charakteristikos gali būti tikslinami
atsižvelgiant į vietos sąlygas ir faktinius triukšmo matavimus.
5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo
programinė įranga, naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės
meteorologinės sąlygos, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis,
triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema
ir mastelis.
Triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę
įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo
sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai,
įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių
taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos
Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai:
 Pramoniniam triukšmui – ISO 9613;
 Kelių transporto triukšmui – NMPB-Routes-96.
Triukšmo modeliavimo sąlygos
Skaičiuojant triukšmo lygius pagal skaičiavimo metodiką ISO 9613 buvo priimtos
šios sąlygos ir rodikliai:
 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (atsižvelgiama į tai, kad esama
mažaaukštė gyvenamoji statyba), receptorių tinklelio žingsnis – 5 m;
 oro temperatūra +10 ºC, santykinis drėgnumas – 70 %;
 žemės paviršiaus tipas pagal garso sugertį – 0,5;
 įvertintas triukšmo slopinimas dėl užstatymo, kelio dangų akustinės
charakteristikos.
Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo
sklaidos žemėlapio modelis, kuriame triukšmas buvo vertinamas 1,5 m aukštyje su 1
dBA žingsniu ir 5x5 m gardele.
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr.
IX-2499) triukšmo rodikliai – Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip:
 dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.)
triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis,
nustatytas kaip vienų metų dienos vidurkis;
 vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.)
triukšmo sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis,
nustatytas kaip vienų metų vakaro vidurkis;
 nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.)
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triukšmo sukelto miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso
lygis, nustatytas kaip vienų metų nakties vidurkis.
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai
Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar)
modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos normos
žemiau lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais
gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Vertinant
viešo naudojimo gatvėmis ir keliais važiuojančio autotransporto triukšmą, buvo taikytas
HN 33:2011 1 lentelės 3 punktas. Vertinant nagrinėjamame žemės sklype numatomą
vykdyti veiklą (stacionarius ir mobilius triukšmo šaltinius) – taikytas HN 33:2011 1
lentelės 4 punktas.
5.5 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011)
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
Triukšmo
ribiniai
dydžiai

Ekvivalentinis
garso lygis,
dB(A)

Maksimalus
garso lygis,
dB(A)

Paros
laikas,
val.

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami
aplinkos triukšmo kartografavimo
rezultatams įvertinti

Ldvn
Ldienos
Lvakaro
Lnakties
Dienos
65
70
7-19
Vakaro
60
65
19-22
65
65
60
55
Nakties
55
60
22-7
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą
Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami
Triukšmo
Ekvivalentinis
Maksimalus
Paros
aplinkos triukšmo kartografavimo
ribiniai
garso lygis,
garso lygis,
laikas,
rezultatams įvertinti
dydžiai
dB(A)
dB(A)
val.
Ldvn
Ldienos
Lvakaro
Lnakties
Dienos
55
60
7-19
Vakaro
50
55
19-22
55
55
50
45
Nakties
45
50
22-7

Apskaičiuoti triukšmo rodikliai
Triukšmas buvo įvertintas dviem variantais: vertinant triukšmo šaltinius tiek
stacionarius, tiek mobilius sklypo ribose ir vertinant mobilius šaltinius viešo naudojimo
gatvėse ir keliuose.
Apskaičiuoti prognozuojami esamos ir planuojamos ūkinės veiklos (mobilūs ir
stacionarūs triukšmo šaltiniai ūkinės veiklos teritorijos ribose) triukšmo rodikliai pateikti
5.6 lentelėje.
5.6 lentelė. Prognozuojami esamos ir planuojamos ūkinės veiklos triukšmo rodikliai
Apskaičiuoti triukšmo rodikliai
Vieta

Ldienos, dBA

Lvakaro, dBA

PŪV sklypo ribos
Taškas 1
40,3
Taškas 2
36,2
Taškas 4
37,0
Taškas 5
43,5
Taškas 6
37,6
Taškas 7
29,0
PŪV sklypo riba (maksimali reikšmė)
44,7
Artimiausia gyvenamoji aplinka

40,1
35,2
36,6
42,6
37,2
28,0
44,5

Lnakties, dBA

39,6
34,8
35,7
42,5
37,2
27,6
43,4
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Apskaičiuoti triukšmo rodikliai
Vieta
Grauminės g. 2
Mokyklos g. 21
HN 33:2011

Ldienos, dBA

Lvakaro, dBA

Lnakties, dBA

36,6
29,6
55

36,1
28,6
50

36,0
28,2
45

Apskaičiuoti triukšmo rodikliai ties įmonės žemės sklypo riba ir artimiausioje
gyvenamoje aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės
paskirties pastatų aplinkoje.
Apskaičiuoti esamos ir planuojamos ūkinės veiklos transporto, važiuojančio viešo
naudojamo keliais ir gatvėmis, triukšmo rodikliai pateikti 5.7 lentelėje.
5.7 lentelė. Įmonės transporto triukšmo rodikliai
Apskaičiuoti triukšmo rodikliai
Vieta

Ldienos, dBA

Lvakaro, dBA

Lnakties, dBA

Artimiausia gyvenamoji aplinka
Grauminės g. 12
Vytaučių g. 1
Mokyklos g. 21
Grauminės g. 2
HN 33:2011

41,2
55,5
35,0
55,0
65

39,8
53,9
35,0
55,0
60

37,0
51,0
0
50,0
55

Apskaičiuoti įmonės transporto triukšmo rodikliai artimiausioje gyvenamoje
aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties
pastatų aplinkoje.
Pateikiami apskaičiuoto triukšmo sklaidos rodiklių žemėlapiai.
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57

58

59

60

61
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Triukšmo matavimai
2019-04-11 prie ūkinės veiklos sklypo ribų buvo atlikti triukšmo matavimai. Atliktų
matavimų protokolas pateikiamas 5 priede. Išmatuoti triukšmo lygiai lyginami su
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ skirtingai, t. y. ties šiaurine ir rytine
žemės sklypo ribomis – triukšmo matavimo taškuose 2, 4, 5 – vertinama pagal ribines
vertes, nustatytas gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, kadangi už šių žemės sklypo ribų yra
galima perspektyvinė gyvenamoji teritorija. Ties vakarine ir pietine žemės sklypo
ribomis, t. y. triukšmo matavimo taškuose 6, 7, 1 vertinama pagal ribines vertes,
nustatytas gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, kadangi už šių žemės sklypo ribų yra
intensyviai naudojami vietinės reikšmės keliai – Mokyklos ir Grauminės gatvės.
Triukšmo lygis ties matavimo tašku 3 negali būti įvertintas pagal HN 33:2011 nustatytas
ribines vertes, kadangi minėta teritorijos vieta yra esamos sanitarinės apsaugos zonos
viduje ir joje negalima gyvenamųjų namų statyba.
5.8 lentelė. Aplinkos triukšmo matavimų rezultatai
Išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis, dBA

Matavimo taškai, Nr.

Dienos metu

Vakaro metu

Nakties metu

1 (sklypo riba)

59,0

55,8

47,8

2 (sklypo riba)

49,6

49,0

42,9

3 (gamybinė zona)

64,5

63,2

62,5

4 (sklypo riba)

44,4

42,6

39,2

5 (sklypo riba)

56,8

53,3

59,7

6 (sklypo riba)

53,7

50,4

49,6

7 (sklypo riba)

54,5

52,9

49,7
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55

50

55

50

45

HN 33:2011
Ribinė vertė aplinkoje
veikiamoje 62ransport
Ribinė vertė aplinkoje
išskyrus transporto
sukeliamą triukšmą

Vadovaujantis akustinio triukšmo tyrimo protokolų duomenimis ties sklypo ribomis
išmatuotas esamas ekvivalentinis garso slėgio lygis matavimo taške 5 visais paros
laikotarpiais viršijo ribines vertes, nustatytas aplinkai, kurios neveikia transporto
triukšmas. Ties matavimo tašku 1 ribinė vertė, nustatyta apinkai įtakojamai transporto
sukeliamu triukšmu, buvo viršyta vakaro periodu. Triukšmo lygis ties matavimo tašku 3
nėra aktualus, nes jis yra esamos sanitarinės apsaugos zonos viduryje, ir už jo nėra
perspektyvinės gyvenamosios teritorijos.
Kadangi išmatuotas triukšmo lygis dalyje matavimo taškų viršija ribines triukšmo
vertes, yra priimtas sprendimas ties šiaurine ir rytine žemės sklypo dalimis įrengti
atspindinčią triukšmą užtvarą (daugiau apie triukšmo užtvarą žiūrėti aukščiau šiame
skyriuje). Taip pat kaip triukšmo prevencijos priemonė numatomas automobilinio
transporto eismo greičio ribojimas Grauminės gatvėje.
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PŪV technologijų, susijusių su triukšmu, palyginimas su medienos
plokščių gamybos geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB)
5.9 lentelėje pateikti PŪV technologijų, susijusių su triukšmu, palyginimas su
medienos plokščių gamybos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvadomis,
nustatytomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES 2015 m.
lapkričio 20 d. komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2119. Dokumente
nurodoma, kad siekiant išvengti triukšmo ir vibracijos arba, jei tai neįmanoma, juos
sumažinti, GPGB yra taikyti vieną iš toliau nurodytų metodų ar juos derinti. Iš lentelėje
pateiktų duomenų matome, kad PŪV atitinka GPGB.
5.9 lentelė. PŪV technologijų, susijusių su triukšmu, palyginimas su medienos
plokščių gamybos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvadomis
Eil.
Nr.

GPGB technologija

Atitikimas

1

Strateginis įrenginio išdėstymo planavimas
siekiant sumažinti triukšmingiausių operacijų
poveikį, pvz., taip, kad kiti eksploatacijos vietoje
esantys pastatai atliktų izoliacinę funkciją.

Atitinka

2

Taikyti triukšmo mažinimo programą, kurioje
sužymėti triukšmo šaltiniai, nustatyta, kas
patiria triukšmo poveikį už teritorijos ribų,
modeliuojamas triukšmo sklidimas ir
įvertinamos ekonomiškai efektyviausios
priemonės bei jų įgyvendinimas.

Atitinka

3
4
5

6

Reguliariai atlikti triukšmo patikrinimus
matuojant triukšmo lygį už teritorijos ribų.
Triukšmingą įrangą laikyti atskiroje patalpoje
arba apgaubti korpusu ir pastatuose įrengti
garso izoliaciją.
Įrangą atskirti vieną nuo kitos, kad nepersiduotų
vibracija ir nekiltų rezonansinis triukšmas arba
jie būtų kuo mažesni.
Izoliuoti taškinius šaltinius, pvz., ventiliatorius,
akustines išleidimo angas, duslintuvus,
naudojant garso slopinimo ir silpninimo
priemones ir filtrus apgaubiant akustiniais
gaubtais.

Atitinka
Atitinka

Įranga yra atskirta viena nuo kitos, t.y.
įrengta atskirose patalpose.

Netaikoma

Ūkinės veiklos metu naudojami
taškiniai šaltiniai.

Vartus ir duris laikyti visą laiką uždarytus, kai
nenaudojami. Iškraunant apvaliąją medieną kuo
labiau sumažinti aukštį, iš kurio ji išverčiama.

Atitinka

8

Mažinti transporto keliamą triukšmą apribojant
vidinio eismo ir į teritoriją įvažiuojančių
sunkvežimių greitį.

Atitinka

9

Naktį riboti veiklą lauke.

Atitinka

11

Reguliariai atlikti visos įrangos techninę
priežiūrą.
Triukšmo šaltinius atitverti triukšmą
mažinančiomis sienomis, natūraliomis kliūtimis
ar pylimais.

PŪV vieta buvo parinkta, atsižvelgiant į
technologinius ypatumus ir galimą
teritorijos plėtrą, tačiau kiek įmanoma
labiau planuojant išdėstymą taip, kad
triukšmo sklidimas būtų sumažintas
PVSV ataskaitoje yra sužymėti
triukšmo šaltiniai, nustatyta, kas patiria
triukšmo poveikį už teritorijos ribų,
modeliuojamas triukšmo sklidimas ir
įvertinamos ekonomiškai
efektyviausios priemonės bei jų
įgyvendinimas
Yra ir bus atliekami reguliarūs triukšmo
matavimai.
Esami gamybinės veiklos įrengimai yra
patalpose, izoliuoti pastato sienomis su
garso izoliacija.

Atitinka

7

10

Pastabos

Atitinka
Atitinka

GPGB dėl vartų ir durų taikoma
esamai gamybinei veiklai. Numatant
vykdyti ūkinę veiklą išplečiamoje
teritorijoje bus taikomas maksimaliai
žemas galimas medienos iškrovimo
aukštis.
Numatomas automobilinio transporto
eismo greičio ribojimas Grauminės
gatvėje.
Dėl technologinio proceso ypatumų
esamos gamybos apimtys nakties
metu ribojama, sumažėja automobiliųs
rautas, nevykdoma rąstų krova.
Įmonėje yra ir bus atliekama reguliari
visos įrangos techninė priežiūra.
Numatoma įrengti atspindinčią
triukšmą užtvarą ties šiaurine ir rytine
sklypo riba.
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Aplinkos triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Aplinkos triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarka nustatyta
Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr. 933484) (toliau – Tvarkos aprašas).
Paros triukšmo dozės dalis kiekvienai žmogaus veiklos rūšiai nustatoma pagal
faktišką triukšmo lygio (dBA arba dBAekv) ir didžiausio leidžiamo triukšmo lygio,
nustatyto atitinkamai žmogaus veiklos rūšiai, skirtumą.
Apskaičiuojant vidutinę paros triukšmo dozę nustatomi trys triukšmo lygių
skirtumai kiekvienai veiklos rūšiai, atimant iš faktiško triukšmo lygio didžiausią
leidžiamą triukšmo lygį, dBA arba dBAekv. Tada, pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą
lentelę, nustatomas logaritminio dydžio decibelo atitikmuo absoliučiais skaičiais
(kartais). Jeigu faktiška dozė yra mažesnė, tai paros triukšmo dozė bus mažesnė už
1.
Aplinkos triukšmo poveikiui visuomenės sveikatai įvertinti naudojama vidutinė
paros dozės vertė. Vidutinė gyvenamosios aplinkos triukšmo paros faktiška dozė
apskaičiuojama paros triukšmo dozės dalių sumą padalijus iš 3 (paros periodų),
atsižvelgiant į gyvenamosios aplinkos triukšmo šaltinius (kelių, geležinkelių bei
aviacijos) ir triukšmo rodiklius:

D Fdvn 

D Fdienos D Fvakaro D Fnakties
3

Kai vidutinė triukšmo paros dozė (Df(DVN)) mažesnė arba lygi 1, tai žmogui yra
sudarytos kokybiškos gyvenimo sąlygos triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu. 5.10 ir
5.11 lentelėse pateiktos apskaičiuotos vidutinės paros triukšmo dozės (Df(DVN)) ties
ūkinės veiklos teritorijos ribomis ir artimiausia gyvenamąja aplinka.
5.10 lentelė. Vidutinė paros ūkinės veiklos įtakojamo triukšmo dozė ties ūkinės
veiklos teritorijos ribomis ir artimiausia gyvenamąja aplinka
Vieta

Taškas 1

Taškas 2

Taškas 4

Taškas 5

Taškas 6

Taškas 7

Ūkinės veiklos žemės sklypo riba
(maksimali reikšmė)

Diena

Ekvivalentinis
garso lygis*
40,3

Decibelo
atitikmuo
0,1

Vakaras

40,1

0,1

Naktis

39,6

0,32

Diena

36,2

0,1

Vakaras

35,2

0,1

Naktis

34,8

0,4

Diena

37,0

0,1

Vakaras

36,6

0,1

Naktis

35,7

0,13

Diena

43,5

0,1

Vakaras

42,6

0,2

Naktis

42,5

0,63

Diena

37,6

0,1

Vakaras

37,2

0,1

Naktis

37,2

0,16

Diena

29,0

0,1

Vakaras

28,0

0,1

Naktis

27,6

0,1

Diena

44,7

0,1

Vakaras

44,5

0,32

Paros metas

Df(DVN)

0,17

0,2

0,11

0,31

0,12

0,35

0,1
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Vieta

Paros metas
Naktis

Ekvivalentinis
garso lygis*
43,4

Decibelo
atitikmuo
0,63

Df(DVN)

Artimiausia gyvenamoji aplinka
Grauminės g. 2

Mokyklos g. 21

Diena

36,6

0,1

Vakaras

36,1

0,1

Naktis

36,0

0,13

Diena

29,6

0,1

Vakaras

28,6

0,1

Naktis

28,2

0,1

0,11

0,1

* Garso lygis, gautas atlikus skaičiavimus programa CADNA/A

5.11 lentelė. Vidutinė paros transporto įtakojamo triukšmo dozė ties artimiausia
gyvenamąja aplinka
Vieta

Grauminės g. 12

Vytaučių g. 1

Mokyklos g. 21

Grauminės g. 2

Diena

Ekvivalentinis
garso lygis*
41,2

Decibelo
atitikmuo
0,1

Vakaras

39,8

0,1

Naktis

37,0

0,1

Diena

55,5

0,13

Vakaras

53,9

0,25

Naktis

51,0

0,4

Paros metas

Diena

35,0

0,1

Vakaras

35,0

0,1

Naktis

0

0,1

Diena

55,0

0,1

Vakaras

55,0

0,32

Naktis

50,0

0,32

Df(DVN)

0,1

0,26

0,1

0,25

* Garso lygis, gautas atlikus skaičiavimus programa CADNA/A

Vidutinės paros triukšmo dozės (Df(DVN)) skaičiavimo rezultatai parodė, kad tiek
ties ūkinės veiklos teritorijos ribomis, tiek artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje vidutinė
paros triukšmo dozė neviršys 1 ir joje bus sudarytos kokybiškos gyvenimo sąlygos
triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu. Be to, ūkinės veiklos įtakojama vidutinė paros
triukšmo dozė ties artimiausia gyvenamąja aplinka yra labai maža, tik 0,1, todėl galima
teigti, kad triukšmas neblogins gyvenimo sąlygų ir nebus girdimas.
IŠVADOS:
•
Prognozuojama, kad esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas
triukšmo lygis nei ūkinės veiklos aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos
objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
•
Suskaičiuotas aplinkinėse gatvėse pravažiuosiančio transporto
sukeliamas triukšmas gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo
ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.
•
Kadangi išmatuotas triukšmo lygis dalyje matavimo taškų viršija ribines
triukšmo vertes, yra priimtas sprendimas ties šiaurine ir rytine žemės sklypo dalimis
įrengti atspindinčią triukšmą užtvarą. Remiantis „Triukšmo užtvarų parinkimo,
modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 2 priedu garso užtvaroms naudojamų
medžiagų garso izoliacinės savybės siekia mažiausiai 18 dBA. Tokio užtvaros
akustinio efekto pakanka, kad už sklypo ribos nebūtų viršijamos triukšmo ribinės vertės
taikomos gyvenamajai aplinkai. Taip pat kaip triukšmo prevencijos priemonė
numatomas automobilinio transporto eismo greičio ribojimas Grauminės gatvėje.
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•
Vidutinės paros triukšmo dozės (Df(DVN)) skaičiavimo rezultatai parodė, kad
tiek ties ūkinės veiklos teritorijos ribomis, tiek artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
vidutinė paros triukšmo dozė neviršys 1 ir joje bus sudarytos kokybiškos gyvenimo
sąlygos triukšmo poveikio sveikatai atžvilgiu. Be to, ūkinės veiklos įtakojama vidutinė
paros triukšmo dozė ties artimiausia gyvenamąja aplinka yra labai maža, tik 0,1, todėl
galima teigti, kad triukšmas neblogins gyvenimo sąlygų ir nebus girdimas.
•
Ūkinės veiklos technologijos, susijusios su triukšmu, atitinka medienos
plokščių gamybos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvadas, nustatytas
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES 2015 m. lapkričio 20 d.
komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/2119.
5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys:
radiotechninių objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto
radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos
plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio
objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės
stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai nurodoma
skaičiavimams naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa,
naudotas skaičiavimo standartas ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis,
modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos
žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis.
Planuojama ūkinė veikla nejonizuojančios spinduliuotės neįtakoja.
5.4
įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės
sveikatai įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, aprašomas galimas jų poveikis
visuomenės sveikatai;
Analizuojant esamos gamybos, kurios apimtys nėra didinamos, įtaką aplinkos
orui, į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės 2012 m. PVSV
ataskaitoje buvo nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-06-11
įsakymu Nr. D1-239/V-469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611
patvirtintomis „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“.
Taip pat buvo įvertinta esamos gamybinės veiklos įtaka kvapais. UAB „Sakuona“
ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išskiriama viena kvapioji medžiaga – formaldehidas.
Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės pateikiamos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakyme Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija
gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.55-2162; 2008, Nr.145-5858).
Formaldehido kvapo slenkstinė vertė šiame teisės akte nenurodyta. Formaldehido
kvapo slenksčio vertė nustatyta Pasaulinės sveikatos organizacijos ir siekia 0,12–1,2
mg/m3. Siekiant įvertinti maksimalų neigiamą efektą visuomenės sveikatai,
paskaičiuota formaldehido koncentracija lyginama su mažiausia, t. y. 0,12 mg/m 3
kvapo slenksčio verte. Vadovaujantis 2012 m. parengtos ir patvirtintos UAB „Sakuona“
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, prognozuojama maksimali
formaldehido koncentracija teritorijoje sudaro 0,000899 mg/m 3.
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5.5
Gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos
ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai,
ekonominiai, socialiniai, psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose (gali būti naudojami kokybinio
pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai, pavyzdžiui, pateikiami mokslinių
tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių apklausos duomenys, analizės, ekspertų
nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir pan.).
Vandens ir dirvožemio kokybė
Teritorija, kuria važinėja ir važinės tranportas padengta vandeniui nelaidžia danga.
Buitinės nuotekos išleidžiamos į gyvenvietės tinklus, planuojamos ūkinės veiklos metu buitinių
nuotekų kiekiai bei tvarkymo sistema nekis. Gamybai sunaudojamas vanduo į nuotekų tinklus
nepatenka. Kondicionavimo kamerose naudojami tik vandens garai, kuriu perteklius
kondicionuojasi ant kameros sienelių, nuteka į surinkimo sistemą ir vėl panaudojamas
pakartotinai. Gamybinės nuotekos susidaro klijų valcų plovimo metu. Klijų valcų plovimo metu
susidariusios gamybinės nuotekos surenkamos specialiame rezervuare nusėdintuve ir vėliau
panaudojamos sauso kuro drėkinimui kuro katilinėje ir klijų gamyboje. Nuo teritorijoje esančių
kietųjų dangų surinktos paviršinės nuotekos valomos vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose
ir po valymo išleidžiamos į melioracijos griovį. Išplėtus teritoriją numatoma įrengti papildomą
paviršinių nuotekų surinkimą, valymą ir išleidimą į melioracijos griovį.
Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, vykdant PŪV, vandens ir dirvožemio taršos
nenumatoma. Rizikos žmonių sveikatai dėl dirvožemio ir vandens užteršimo nebus.

Nelaimingų atsitikimų rizika
Baldinių detalių gamyboje nėra eksploatuojami potencialiai pavojingi įrenginiai, todėl
objektas nepriskiriamas prie potencialiai pavojingo objekto. Planuojama nepavojingo objekto
eksploatacija, todėl rizikos vertinimas neatliekamas.
Didžiausią riziką užteršti aplinką gali sukelti potvynis, tačiau planuojamos ūkinės veiklos
teritorija nepatenka į potvynių užliejamos teritorijos rizikos zoną, todėl ekstremalūs įvykiai
mažai tikėtini.
Ūkinės pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų
situacijų minimali. Galima avarinė situacija yra gaisras. Ūkinės veiklos metu yra ir bus
įgyvendinti visi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai, kaip tai numatyta Lietuvoje
galiojančiose teisės aktuose. Įmonės darbuotojai yra ir bus aprūpinti darbo saugos
priemonėmis bei nustatyta tvarka instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu instruktavimu,
supažindinami su darbo saugos taisyklėmis.
Veikla yra ir bus vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1223 redakcija patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin. 2005, Nr. 26-852;
Žin. 2005, Nr.127-0), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės
saugos pagrindiniais reikalavimais (Žin. 2010, Nr. 146-7510), Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 patvirtintame Statybos techniniame
reglamente STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ nustatytais
reikalavimais.
Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, numatoma, kad nelaimingų atsitikimų rizika
yra minimali, įvykus nelaimingam įvykiui, bus naudojamos apsaugos priemonės.
Psichologiniai veiksniai ir galimi konfliktai
Neigamus psichologinius veiksnius planuojant ūkinę veiklą, o vėliau ją įgyvendinant gali
lemti šie faktoriai:

savalaikės informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą stoka;

patiriamas stresas dėl galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio sveikatai;

žemės vertės sumažėjimas dėl numatomų apribojimų, įtakojamų suformuojamų
sanitarinės apsaugos zonų.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje.
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, dirvožemio ir vandens taršos nenumatoma, nelaimingų
atsitikimų rizika minimali. Atlikus aplinkos oro teršalų ir kvapo sklaidos skaičiavimus, nustatyta,
kad visų ūkinės veiklos metu išmetamų oro teršalų ir kvapo pažemio koncentracijos neturi
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įtakos aplinkos oro kokybei. Įgyvendinus PŪV, esama ūkinė veikla, veiklos pajėgumai ir
technologija nepasikeis, bus išplėsta tik teritorija bei pastatytas ir eksploatuojamas uždaro tipo
produkcijos sandėlis. Planuojant ūkinę veiklą nėra numatomas gamybos apimčių didinimas,
todėl stacionarūs ir mobilūs taršos šaltiniai liks nepakitę. Išplečiant teritoriją pasikeis tik rąstų
sandėliavimo vietos, bus pastatytas uždaro tipo produkcijos sandėlis, t. y. pakis esamų mobilių
taršos šaltinių vietos. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, numatoma, kad
planuojama ūkinė veikla oro taršos ir kvapų neįtakos. Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus
prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties artimiausia
gyvenamąja aplinka neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų
pagal HN 33:2011. Nagrinėjamoje vietovėje nėra kraštovaizdžio, pasižyminčio estetinėmis,
nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. Atliekos ir nuotekos
yra ir bus tvarkomos pagal nustatytus reikalavimus. Įmonės teritorija yra ir bus tvarkoma ir
prižiūrima.
Vykdant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra užtikrinamas tinkamas visuomenės
informavimas. Suinteresuoti asmenys gali dalyvauti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procese, teikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus. Apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą buvo informuota Klaipėdos r. ir
respublikiniame laikraščiuose, Kretingalės seniūnijoje bei ataskaitos rengėjo interneto
puslapiuose. Visuomenės supažindinimas su ataskaita mažina konfliktų tikimybę. Į visus
motyvuotus visuomenės pasiūlymus bus atsižvelgta. Pastabų dėl viešo visuomenės
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolo gauta nebuvo. Per 10 darbo dienų po viešo
visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo iš visuomenės pasiūlymų dėl Ataskaitos
nebuvo gauta.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir žemės vertės sumažėjimo
dėl numatomų apribojimų, įtakojamų suformuojamų sanitarinės apsaugos zonų nebus.
Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, manoma, kad konfliktų neturėtų kilti ir
rizikos atsirasti psichlologiniams veiksniams nėra.

6
PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI,
APRAŠYMAS
BEI
JŲ
PASIRINKIMO
ARGUMENTAI
(ATASKAITOJE
PATEIKIAMAS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI
MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS, DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS
TARŠOS PREVENCIJOS ARBA MAŽINIMO GALIMYBES IR ATITINKAMŲ
PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS
RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE IR TIES
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS POKYČIAI ĮDIEGUS ŠIAS
PRIEMONES).
Nors neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma, siekiant kuo labiau
sumažinti keliamą taršą ir užtikrinti kuo saugesnią aplinką, numatoma:
1. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus naudojami paviršinių nuotekų valymo
įrenginiai.
2. Padidintos taršos teritorijos vietos bus padengtos kietąja danga, nuo jos surenkant ir
išvalant paviršines nuotekas.
3. Kaip prevencinės triukšmo mažinimo priemonės numatomos – atspindinti triukšmo
užtvara ties šiaurine ir rytine sklypo riba bei automobilinio transporto eismo greičio
ribojimas Grauminės gatvėje.
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7
ESAMOS
VISUOMENĖS
SVEIKATOS
BŪKLĖS
ANALIZĖ
(ATASKAITOJE
ANALIZUOJAMI
TIK
TIE
VISUOMENĖS
GRUPIŲ
DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA
PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI
BŪTI ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA
MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS STATISTIKOS APŽVALGA):
7.1
vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų
vietovės duomenų, pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys);
Lietuvoje jau dvidešimt metų dėl neigiamos natūralios kaitos bei didelės
emigracijos sparčiai mažėja gyventojų skaičius. Lietuvos sveikatos rodiklių
informacinės sistemos duomenimis 2017 metais vidutinis metinis gyventojų skaičius
Lietuvoje buvo 2828,403 tūkst. gyventojų, tai yra 39,828 tūkst. mažiau nei 2016 m.
Klaipėdos r. skirtingai nei visoje šalyje 2015–2017 m. gyventojų skaičius augo.
Klaipėdos r. 2017 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius buvo 55 383 gyventojai.
Palyginus su 2016 m., kuomet rajone gyveno 54 047 gyventojai, šis skaičius padidėjo
daugiau kaip tūkstančiu gyventojų (1336 gyv.). Panaši tendencija vyravo ir 2015
metais, kuomet gyventojų skaičius buvo 53 145 ir padidėjo 902 gyventojais.
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Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičius Klaipėdos r., 2015–2017 m.
Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių Klaipėdos r. 2015–2017 m. išliko
panašus. 2017 m. vyrai sudarė 49,64 proc. populiacijos, moterys atitinkamai – 50,36
proc. 0–17 m. amžiaus gyventojų dalis buvo 20,15 proc., 18–44 m. – 35,66 proc., 45–
64 m. – 28,96 proc., 65 m. ir vyresnių – 15,23 proc. Lyginant gyventojų pasisikirstymą
pagal amžių ir lytį su Lietuvos bei Klaipėdos apskrities rodikliais, galime daryti išvadą,
kad Klaipėdos r. gyventojų populiaciją yra didesnė tai yra, gyvena daugiau asmenų iki
44 m. taip pat vyrų dalis yra didesnė nei moterų.
2015–2017 metais gimstamumas Lietuvoje šiek tiek mažėjo, tačiau Klaipėdos r.,
išliko stabilus. Taip pat reikėtų paminėti, jog gimstamumas Klaipėdos r. 2017 m. tapo
panašus kaip Klaipėdos apskrityje bei mažesnis už Lietuvos vidurkį. Jei 2015 m.
Klaipėdos r. gimstamumas buvo 10,7/1 tūkst. gyv., tai 2016 m. – 10,5/1 tūkst. gyv., o
2017 m. – 10,8/1 tūkst. gyv. (Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema).
2015–2017 m. mirtingumas Klaipėdos r. išliko panašus ir buvo šiek tiek mažesnis
tiek už Lietuvos, tiek už Klaipėdos apskrities vidurkį. Jei 2015 m. Klaipėdos r.
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mirtingumas buvo 10,5/1 tūkst. gyv., tai 2016 m. – 10,4/1 tūkst. gyv., o 2017 m. – 10,6/1
tūkst. gyv. (Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema).
2015–2017 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Klaipėdos r. augo nuo 76,65
metų (2015 m.) iki 77,7 (2017 m.) ir išliko didesnė už Lietuvos vidurkį (2017 m. buvo
75,7 m.) ir šiek tiek didesnė už Klaipėdos apskrities vidurkį (2017 m. buvo 76,2 m.).
(Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema).

Nors dėl žemo gimstamumo ir aukšto mirtingumo rodiklių, natūralus gyventojų
prieaugis Lietuvoje išlieka neigiamas, Klaipėdos r. 2017 metais buvo stebimas
teigiamas natūralus gyventojų prieaugis. 2017 m. Klaipėdos r. natūralus gyventojų
prieaugis buvo 0,4/1 tūkst. gyventojų. Nuo 2016 m. šis rodiklis buvo šiek tiek išaugęs
– -0,1 0,4/1 tūkst. gyventojų., tačiau 2017 m. vėl sumažėjo ir buvo mažesnis nei
Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkis. (Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė
sistema).

7.2
gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės
duomenų, pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys);
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2017 m. Klaipėdos r.
sav. iš viso mirė 577 asmenys. Daugiausia žmonių mirė dėl kraujotakos sistemos ligų
(329 asmenys), antroje vietoje pagal mirties priežastis buvo piktybiniai navikai (97
asmenys). Klaipėdos r. sav. mirties priežasčių struktūra tokia pati kaip visoje Lietuvoje
– vyrauja kraujotakos sistemos ligos ir piktybiniai navikai.
Virškinimo Išorinės mirties
priežastys
8%

Kvėpavimo sistemos ligos
4%
sistemos ligos
4%

Kita Infekcinės ligos
8%
2%
Piktybiniai
navikai
17%

Kraujotakos
sistemos ligos
57%

Mirties priežasčių struktūra Klaipėdos r. sav. 2017 m.
Šaltinis: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras

Vykdant esamą ir planuojamą ūkines veiklas, gyventojų sveikatą gali įtakoti
triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais. Triukšmas turi įtakos sergamumui ausų, nervų
sistemos ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Taip pat triukšmo sukeltas lėtinis stresas
gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis. Oro tarša turi įtakos
gyventojų sergamumui kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis. Kvapai gali sukelti
galvos skausmus ir sutrikdyti miegą, o tai turi įtakos sergamumui nervų sistemos
ligomis bei nuotaikų sutrikimais.

71

Sergamumas ligomis, kurias gali sukelti triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais
Klaipėdos r. 2015–2017 m. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
Metai

Sergamumas
nuotaikos
sutrikimais
(F30-F39) 100
tūkst. gyv.

Sergamumas
nervų sistemos
ligomis (G00G99) 100 tūkst.
gyv.

Sergamumas
ausų ligomis
(H60-H95) 100
tūkst. gyv.

Sergamumas
kraujotakos
sistemos ligomis
(I00-I99) 100
tūkst. gyv.

2015
2016
2017

590,84
501,11
563,35

4342,84
4336,73
4663,89

4083,17
4066,62
4384,02

7165,3
6967,08
7314,52

Sergamumas
kvėpavimo
sistemos
ligomis (J00J99) 100 tūkst.
gyv.
25232,8
25763,3
26284,2

Sergamumas
virškinimo
sistemos ligomis
(K09-K93) 100
tūkst. gyv.
7195,41
7617,22
6985,9

Iš žemiau pateiktos diagramos, galime matyti, kad sergamumas nuotaikos
sutrikimais tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos apskrityje, tiek ir Klaipėdos r. 2017 m., lyginant
su 2016 m. padidėjo. Sergamumas Klaipėdos r. 2017 m. buvo mažesnis už apskrities,
tačiau didesnis už Lietuvos vidurkį.
Sergamumas nuotaikos sutrikimais
(F30-F39) 100000 gyv.
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400

300

200

100

0
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema

Iš žemiau pateiktos diagramos, galime matyti, kad sergamumas nervų sistemos
ligomis tiek Lietuvoje, tiek Klaipėdos apskrityje, tiek ir Klaipėdos r. 2015–2017 m.
didėjo. Sergamumas 2015–2017 m. Klaipėdos r. buvo mažesnis tiek už Lietuvos, tiek
už apskrities vidurkį.
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Sergamumas nervų sistemos
ligomis (G00-G99) 100000 gyv.
6000
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0
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema

Sergamumas ausų ligomis Klaipėdos r. kaip ir visoje Lietuvoje 2015–2017 m.
augo, tačiau išliko mažesnis tiek už Lietuvos, tiek už apskrities vidurkį.

Sergamumas ausų ligomis (H60-H95) 100000 gyv.
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 2015–2017 m. visoje Lietuvoje augo.
2017 m Klaipėdos r. sergamumas buvo mažesnis nei Lietuvos bei apskrities vidurkis.
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Sergamumas kraujotakos sistemos
ligomis (I00-I99) 100000 gyv.
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis visoje Lietuvoje 2015–2017 m. šiek
tiek didėjo. Sergamumas Klaiėdos r. šiuo laikotarpiu išliko šiek tiek mažesnis nei
Lietuvos ir Klaipėdos apskrities vidurkis.
Sergamumas kvėpavimo sistemos
ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
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Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
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7.3
gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos
svarbiausios gyventojų rizikos grupės, ypač atkreipiant dėmesį į
pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, mažas pajamas
turinčiuosius ir kt.)
Gyventojų rizikos grupės t. y. labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės yra
neįgalieji, mažas pajamas gaunantys asmenys, socialinės rizikos šeimos ir vaikai bei
pagyvenę asmenys, sergantys lėtinėmis kraujotakos, kvėpavimo, nervų, virškinimo
sistemų, ausų ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Šie asmenys yra jautriausi triukšmui,
oro taršai ir kvapams.
Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio visuomenės sveikatai todėl poveikis
rizikos grupių gyventojams poveikio nenumatomas.
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Pagrindiniai 2015–2017 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis, Klaipėdos r. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
Metai

Sergamumas
nuotaikos
sutrikimais 017 m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

Sergamumas
nuotaikos
sutrikimais
vyresnių nei 65
m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

Sergamumas
nervų sistemos
ligomis 0-17 m.
amžiaus
grupėje 100000
gyv.

Sergamumas
nervų sistemos
ligomis
vyresnių nei 65
m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

Sergamumas
ausų ligomis 017 m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

Sergamumas
ausų ligomis
vyresnių nei 65
m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

Sergamumas
kraujotakos
sist. Ligomis 017 m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

Sergamumas
kraujotakos
sist. Ligomis
vyresnių nei 65
m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

2015
2016
2017
Metai

Registruoto
nedarbo lygis,
darbingo
amžiaus (1564) gyventojų
% (darbo
biržos
duomenimis)
6,8
6
5,4
Sergamumas
lėtinėmis
apatinių
kvėpavimo takų
ligomis
vyresnių nei 65
m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

136,91
108,81
71,68
Sergamumas
astma 0-17 m.
amžiaus
grupėje 100000
gyv.

1403,03
940,4
1375,55
Sergamumas
astma vyresnių
nei 65 m.
amžiaus
grupėje 100000
gyv.

1661,11
1468,92
1496,28
Sergamumas
virškinimo
sistemos
ligomis 0-17 m.
amžiaus
grupėje 100000
gyv.

6841,32
6646,33
7008,18
Sergamumas
virškinimo
sistemos
ligomis
vyresnių nei 65
m. amžiaus
grupėje 100000
gyv.

5686,12
5494,85
6209,12
Apmokėtų
laikino
nedarbingumo
dienų sk. 1-am
apdraustajam

2153,97
2819,97
2867,13
Vaikų (0-17
m.), kuriems
pirmą kartą
nustatytas
invalidumas,
skaičius 1000
vaikų

17854,5
17867,6
18344,6
Socialinės
rizikos šeimų
skaičius 1000
gyv.

2015
2016
2017

1912,09
1868,09
2276,77

675,4
816,07
815,34

297,99
152,5
296,45

13042,5
13492,3
11370

7238,64
8247,55
7648,52

8,74
9,01
9,68

5624,53
6023,64
6083,24
Dirbančiųjų
suaugusiųjų,
kuriems pirmą
kartą
nustatytas 0-55
proc.
darbingumo
lygis, skaičius
1000
darb.amž.gyv.
6,79
5,16

Sergamumas
lėtinėmis
apatinių
kvėpavimo takų
ligomis 0-17 m.
amžiaus
grupėje 100000
gyv.
711,91
825,13
833,26
Socialinės
pašalpos
gavėjų skaičius
1000 gyv.

2,56
2,81

2,99
3
2,9

22,02
16,8
12,4
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7.4
gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos
populiacijos duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir
pan.);
Gyventojų demografiniai rodikliai rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų
palyginimas su nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.1 punkte.
Gyventojų sergamumo rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su
nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.2 ir 7.3 punktuose.
7.5
planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei.
Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio visuomenės sveikatai todėl poveikis
visuomenės sveikatos būklei nenumatomas.
Patikslinus sanitarinės apsaugos zonos ribas, įregistravus apribojimus žemės
sklypų registro dokumentuose, poveikio visuomenės sveikatai nebus, nes nebus
gyventojų nuolat būnančių sanitarinės apsaugos zonos ribose.
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8
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA
TIKSLINIMO PAGRINDIMAS
8.1
šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, Sanitarinės apsaugos zonų ribų
nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, bei Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“, nuostatomis;
Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 str. Nurodyta,
asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys (norintys keisti ūkinę veiklą,
didinti jos intensyvumą), valdantys ar turintys nuosavybės teise statinius, kuriuose
vykdoma (planuojama vykdyti) ūkinė veikla yra susijusi su žmogaus gyvenamosios
aplinkos tarša, arba planuojantys šių statinių teritorijas, nustato sanitarinės apsaugos
zonas. Sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos ir įrašomos į Nekilnojamojo turto
kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą vadovaujantis Žemės įstatymu.
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2014-02-13 įsakymu Nr. V-231
„Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“
Vienasluoksnės neklijuotos faneros gamyba; klijuotos faneros, plonų lentų, medžio
drožlių plokščių, medienos plaušų plokščių, kitų plokščių gamybai reglamentuojama
300 m sanitarinės apsaugos zona. Kitų medinių dirbinių gamybai reglamentuojama
100 m sanitarinės apsaugos zona.
Šiuo metu UAB „Sakuona“ vykdomai faneravimo dangos ir baldų dalių gamybos
veiklai Grauminės kaime nustatyta sanitarinės apsaugos zona (SAZ) pagal Klaipėdos
visuomenės sveikatos centro 2012-09-06 sprendimu Nr. E22-6 patvirtintą poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, kuri apima visą 3,0178 ha žemės sklypą
(kadastro Nr. 5545/0003:154) ir nedidelę dalį žemės sklypų (kadastro Nr.
5545/0003:162 ir Nr. 5545/0003:477).
Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei
verčių skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu) įvertinus žinomus ūkinės veiklos
įtakojamus aplinkos veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai
(cheminius ir fizikinius), numatoma patikslinti SAZ, sutapatintinant ją su išplečiamomis
teritorijos ribomis. Patikslintos SAZ plotas – 7,3175 ha. Į sanitarinės apsaugos zonos
ribas gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos nepatenka ir jų plėtra
sanitarinės apsaugos zonos ribose negalima.
Nustačius sanitarinės apsaugos zonos ribas, teisės aktų nustatyta tvarka
Nekilnojamojo turto registre bus įregistruotos nustatytos sanitarinės apsaugos zonos
specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Apribojimų įregistravimas užtikrins,
kad objekto taršos poveikio (sanitarinės apsaugos) zonoje nebus planuojama ir
projektuojama taršai jautri gyvenamoji, mokymo, gydymo ir kita visuomeninės
paskirties teritorija ar veikla, ir tuo bus išvengiama galimo neigiamo gamybinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai, bus suderinti valstybės, savivaldybės, įmonės, kitų
fizinių ir juridinių asmenų interesai nustatant sanitarinės apsaugos zonos tvarkymo ir
naudojimo režimus.
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8.2
ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos
ribas, ataskaitoje pateikia:
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar
žemėlapį, kurio mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas
mastelis, jei dokumentuose bus pateikta aiški šiame punkte nurodyta
informacija), kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar taršos objekto
arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal
meteorologinius duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymo arba tikslinimo pagrindimas, nurodomi 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 (pateikiamas ne senesnis kaip 1 metų sanitarinės
apsaugos zonos ribų planas);
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pateiktas 8 priede.
8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su
pažymėtomis teršalų sklaidos skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos
šaltiniais;
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pateiktas 8 priede. Triukšmo šaltinių
schemos, triukšmo modeliavimo žemėlapiai su sklaidos skaičiavimų vertėms ir
izolinijomis pateikti ataskaitos 5 skyriuje.
8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos
sanitarinės apsaugos zonos ribos, pateikiama sanitarinės apsaugos zonos ribas
pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos
fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis.
Sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys dokumentai:

2017 m. buvo parengta UAB „Sakuona“ aplinkos oro taršos šaltinių ir jų
išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita. Inventorizacijos metu nustatyti išmetimai į
aplinkos orą neviršija UAB „Sakuona“ taršos leidime Nr. TL-KL.2-4/2014 leidžiamų
išmesti teršalų kiekių. Esamai ūkinei veiklai 2012 m. buvo parengtoje poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje ir Klaipėdos visuomenės sveikatos centro
2012-09-06 sprendimu Nr. E22-6 patvirtinta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaita, kurioje buvo atlikti oro taršos skaičiavimai ir sklaidos modeliavimai. Atlikus
modeliavimus, buvo nustatyta, kad aplinkos oro teršalų CO, NO2, KD10 ir KD2.5, SO2,
formaldehido bei angliavandenilių pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus
foną, ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių
sveikatos apsaugai.

Vadovaujantis 2012 m. parengtos ir patvirtintos UAB „Sakuona“ poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos 14 priede pateiktais formaldehido sklaidos
žemėlapiais, prognozuojama maksimali formaldehido koncentracija teritorijoje sudaro
0,000899 mg/m3. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje šios medžiagos koncentracija
yra dar mažesnė negu aukščiau nurodyta maksimali, nes tolstant nuo taršos šaltinio
teršalų koncentracijos mažėja. Apskaičiuota formaldehido maksimali koncentracija
neviršija ribinės vertės aplinkos ore bei neviršija kvapo slenkstinės vertės. Taigi šios
medžiagos kvapas nebus jaučiamas nei gamybinėje teritorijoje, nei artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje.
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Numatant patikslinti sanitarinės apsaugos zonos ribas, nedidinant
gamybos apimčių, nekeičiant inventorizuotų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių
įrengimo vietos, buvo priimta įvertinti esamos vykdomos gamybos įtakojamą aplinkos
oro taršą cheminėmis medžiagomis ir aplinkos taršą kvapais pagal 2012 m. parengtą
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Todėl nebuvo
pakartotinai atliekami aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas.

Įsavinant papildomą įmonės teritoriją, pakinta rąstų krovos vietos ir
mobilios taršos šaltinių eksploatavimo vietos, todėl papildomai buvo atliktas triukšmo,
įtakojamo esamos gamybinės ūkinės veiklos triukšmo šaltinių ir išplečiamoje teritorijoje
atsirasiančių triukšmo šaltinių triukšmo modeliavimas. Kadangi išmatuotas triukšmo
lygis dalyje matavimo taškų viršija ribines triukšmo vertes, yra priimtas sprendimas ties
šiaurine ir rytine žemės sklypo dalimis įrengti atspindinčią triukšmą užtvarą. Remiantis
„Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių“ 2 priedu
garso užtvaroms naudojamų medžiagų garso izoliacinės savybės siekia mažiausiai 18
dBA. Tokio užtvaros akustinio efekto pakanka, kad už sklypo ribos nebūtų viršijamos
triukšmo ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. Taip pat kaip triukšmo
prevencijos priemonė numatomas automobilinio transporto eismo greičio ribojimas
Grauminės gatvėje.

Sanitarinės apsaugos zonos ribos patikslinamos atsižvelgiant į triukšmo
poveikį visuomenės sveikatai.
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9
POVEIKIO
APRAŠYMAS

VISUOMENĖS

SVEIKATAI

VERTINIMO

METODŲ

9.1
panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas;
Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai:
•
informacijos surinkimas ir apdorojimas;
•
demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė;
•
triukšmo modeliavimas;
•
sveikatai darančių įtaką veiksnių kokybinis įvertinimas.
Programos Cadna/A galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus,
pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs – keliai, geležinkeliai, oro
transportas, taškiniai – pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas
kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines
priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba
absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo
sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungoje patvirtintomis metodikomis (kelių
transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei
oro transportui – ECAC. Doc. 29). Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal
dienos, vakaro, nakties transporto eismo intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių
skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų (eismo intensyvumas,
greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis skaičiuojamame
sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus.
Modeliavimo tikslas buvo įvertinti, ar PŪV keliamas triukšmas atitinka LR teisės
aktuose numatytas normas.
Metodų paskirtis – įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai. Metodo tikslas
yra kuo realiau įvertinti neigiamus veiksnius ir jų daromą poveikį žmonių sveikatai ir
gyvenimo kokybei. Aplinkos taršos vertinimo modeliai, naudoti vertinime buvo
pasirinkti todėl, kad jie aprobuoti LR aplinkos ministerijos.
9.2
galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos. Galimi
vertinimo netikslumai:
Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo
skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva
2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto
ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos
ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos, o turint tikslius įvesties
duomenis, laikoma, kad sumodeliuoto triukšmo paklaida neviršija 1 dBA į didesnę ar
mažesnę pusę. Poveikio visuomenės sveikatai vertinime naudojant literatūros
duomenis yra naudojamasi tik valstybinių, mokslinių institucijų duomenimis, kurių
patikimumas ir objektyvumas užtikrinamas įstaigų statusu.
Vertinimo problema yra su ūkine veikla nesusijusios veiklos (transporto, triukšmo
buityje) ir vertinamos planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo suminės įtakas
nustatymas ir reglamentavimas.
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tik tuo atveju, jei ūkinės
veiklos organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar
neteisingą informaciją apie nagrinėjamą planuojamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus
aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai.
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10
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS:
NURODOMA, AR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA
KOKIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ
PLANUOJAMOS ARBA VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS NEATITINKA
(KONKRETAUS TEISĖS AKTO STRAIPSNIS, JO DALIS, PUNKTAS).
PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.
PŪV poveikio visuomenės sveikatai neturės.
11
SIŪLOMOS
SANITARINĖS
APSAUGOS
ZONOS
RIBOS:
NURODOMAS SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS
METRAIS, TARŠOS ŠALTINIS (-IAI), NUO KURIO (-IŲ) NUSTATOMOS
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS. PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS (TOPOGRAFINIS PLANAS,
BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS SIŪLOMOS SANITARINĖS
APSAUGOS ZONOS RIBOS).
Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei
verčių skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu) įvertinus žinomus ūkinės veiklos
įtakojamus aplinkos veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai
(cheminius ir fizikinius), numatoma patikslinti SAZ, sutapatintinant ją su išplečiamomis
teritorijos ribomis. Patikslintos SAZ plotas – 7,3175 ha. Į sanitarinės apsaugos zonos
ribas gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos nepatenka ir jų plėtra
sanitarinės apsaugos zonos ribose negalima.
Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 8 priede.
12
REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN.
PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.
PŪV poveikio visuomenės sveikatai neturės, todėl rekomendacijų pateikimas
netikslingas.
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