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

POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS

SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  NUSTATYMAS
2019-04-30

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Užsakovas: UAB „Dailinta“
PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis
poveikio visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

Veikla: Įmonė užsiima beržo ir ąžuolo masyvo baldinio skydo gamyba, taip pat baldų
gamyba iš MDF, MDP plokštės bei iš įmonėje pagaminto medienos baldinio skydo.

Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodinius nurodymus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro
2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (nauja redakcija – LR
sveikatos apsaugos ministro 2016-01-19 d. įsakymas Nr. V-68: TAR, 2016, Nr. V-68).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl sanitarinės
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr.
V-586 (Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), priedo 21 skyriaus „Baldų ir čiužinių gamyba“:
21.1. punkto nuostatais „ Baldų gamyba“, planuojamai ūkinei veiklai reglamentuojamas
sanitarinės apsaugos zonos dydis – 100 metrų.

Tačiau atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, ši zona gali būtų mažinama,
atsižvelgiant į oro taršos, triukšmo, kvapų ir kitus rodiklius.
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Veiklos apimtys, plėtra

Planuojama didinti gamybos apimtis, pastatyti naują sandėlį ir praplėsti gamybos
cechą. Planuojama didinti pagamintos produkcijos kiekį ir pagaminti apie 276000
vnt. baldinių durelių, apie 530 m3 baldinių detalių ir ~1200 vnt. baldų.

Per dieną į objekto darbuotojų parkavimo aikštelę vidutiniškai atvažiuoja/išvažiuoja
67 lengvieji automobiliai, į objekto administracijos parkavimo aikštelę vidutiniškai
atvažiuoja/išvažiuoja 15 lengvųjų automobilių, į objektą vidutiniškai
atvyksta/išvyksta 4 sunkvežimiai. Dirba 3 elektriniai ir du dyzeliniai krautuvai.

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

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

Artimiausi vykdomai
veiklai trys
gyvenamieji namai:
apie 155 m atstumu
nuo UAB „Dailinta“
sklypo esantis
gyvenamasis namas
Trakų g. 23B, Zabakos
km., Vievio sen.,
Elektrėnų sav.; apie
185 m atstumu
esantis gyvenamasis
namas Ąžuolų g. 2,
Šadubalio km., Vievio
sen., Elektrėnų sav. ir
apie 207 m atstumu
esantis gyvenamasis
namas Trakų g. 17A,
Zabakos k., Vievio
sen., Elektrėnų sav.
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

Veikla: Įmonė užsiima beržo ir ąžuolo masyvo baldinio skydo gamyba, taip pat
baldų gamyba iš MDF, MDP plokštės bei iš įmonėje pagaminto medienos baldinio
skydo.

Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus, patvirtintus LR sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“
(nauja redakcija – LR sveikatos apsaugos ministro 2016-01-19 d. įsakymas Nr. V-68:
TAR, 2016, Nr. V-68).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl
sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 2004 m.
rugpjūčio 19 d. Nr. V-586 (Suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), priedo 21 skyriaus
„Baldų ir čiužinių gamyba“: 21.1. punkto nuostatais „ Baldų gamyba“, planuojamai
ūkinei veiklai reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 100 metrų.
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Aplinkos oro  tarša

Atliekant aplinkos oro taršos vertinimą, įvertinti visi gamykloje esantys ir planuojami aplinkos oro taršos 
šaltiniai ir transportas.
Šiuo metu įmonei yra išduotas taršos leidimas Nr.TL-V.1-7/2014, pakeistas 2017 10 02. Įmonės vykdoma ūkinė 
veikla atitinka leidime nustatytas sąlygas, aplinkos oro tarša nepasikeitusi. Įmonės biokuro katilinėje įrengtas 
3,0MW šiluminio našumo biokuro katilas, kuriame per metus sudeginama iki 4000t medienos pjuvenų, 
kurioms sudegus išsiskiria 13222MWh (47600GJ) šilumos energijos. Katilo dūmai nuo kietų dalelių valomi 
ciklone ( išvalymo laipsnis 85proc.), dūmai į aplinką šalinami per15,0 m aukščio ir 0,67m skersmens kaminą 
(taršos šaltinis 002).
Pagal atliktų sklaidos skaičiavimų rezultatus matoma, kad į aplinką išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos 
ore ribinių verčių visais atvejais (kartu įvertinus ir foninę taršą) neviršys. Vertinti tokie teršalai kaip: 

CO
NO2

Kietos dalelės KD10
Kietos dalelės KD2,5

Sieros dioksidas
Butanolis

Butilacetatas
Etilacetatas

Metiletilketonas
Butilglikolis (butilceliozolvas)

Toluenas
Ksilenas

1,2,4-trimetilbenzenas
Etilbenzenas

Etanolis
LOJ

Izopropanolis
Metilacetatas
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Aplinkos oro  tarša

Teršalų sklaidos atmosferos ore modeliavimas atliktas 
programa „Aermod“. Modeliavimas atliktas įvertinant 
įvertinant ir gamyklos ir foninę (aplinkos) aplinkos oro 
taršą, apie kurią duomenis suteikė Aplinkos apsaugos 
agentūra
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Kvapai

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

Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus -
europinis kvapo vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3). Kvapo sklaidos
modeliavimui reikalingų duomenų skaičiavimai atlikti remiantis „Kvapų valdymo
metodinėmis rekomendacijomis“ (VGTU, 2012 m.). Kvapo sklaidos modeliavimas
atliktas kompiuterine programa „AERMOD View“.

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

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

Visi triukšmo šaltiniai esantys vidaus patalpose įvertinti vadovaujantis profesinės rizikos
įvertinimo kortelėmis. Matavimai atlikti nuo visų triukšmingų procesų: prie keturpusių
obliavimo staklių, pakavimo konvejerio, elektrinių pjovimo staklių, lakavimo linijos
„CATTINAAIR“, prie durelių preso, frezavimo staklių, durelių gręžimo , klijavimo staklių,
šlifavimo staklių, pjovimo staklių ir kt. Nustatyta, kad triukšmo lygis svyruoja nuo 68 iki
81 dB(A).2019-04-30

Aplinkos  triukšmas

Įmonė siekia SAZ sutapatinti su sklypo riba, todėl pagal gautus rezultatus ir parinktas triukšmo
mažinimo priemones numato sumažinti triukšmo sklidimą nuo triukšmingų įrenginių.
Modeliavimo būdu nustatyta kad reikalingos priemonių kompleksas:
• perkelti pritekiamosios oro ventiliacijos sistemą ant vakarinio pastato (priestato) sienos;
• izoliuoti dulkių nusiurbimo įrenginį „Disa“ esantį pietinėje teritorijos dalyje;
• Izoliuoti dviejų medienos džiovyklų sienų ar jų dalių sienas;
• izoliuoti dulkių nusiurbimo įrenginį „Disa“ esantį šiaurinėje teritorijos dalyje, pastatant
dvi akustines sienas.

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A 4.6“ paketo parodė, kad triukšmo ribinės vertės pagal
HN 33:2011 esamoje situacijoje nebus viršijamos. Naujų triukšmo šaltinių atsiradimas
nenumatomas. Įmonė siekdama SAZ sutapatinti su ūkinės veiklos sklypo riba, planuoja
įgyvendinti kompleksą priemonių: pilnai izoliuoti vakarinėje teritorijos dalyje esančios džiovyklos
šiaurinį ir vakarinį fasadus ir pietinėje teritorijos dalyje esančios džiovyklos pilnai rytinį fasadą ir
dalį pietinį 12 m ilgio fasadą; po plėtros perkelti pritekamosios oro ventiliacijos sistemą į vakarų
pusę, link gatvės, tam, kad nebūtų atsuktas į gyvenamąja aplinką. Triukšmui nuo dulkių
nusiurbimo įrenginio „Disa“ sumažinti numatomos pastatyti dvi sienutės: 4 m aukščio ir 32 m
ilgio akustinė sienutė prie pat šio įrenginio ir papildoma 3 m aukščio ir 14 m ilgio sienutė palei
sklypo ribą. Izoliavimui naudojamų medžiagų garso izoliavimo rodiklis 20 dB(A).2019-04-30
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Aplinkos  triukšmas
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Aplinkos  triukšmas, triukšmo lygiai

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

Ties PŪV siūlomos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribomis apskaičiuoti didžiausi triukšmo
lygiai sieks: ties vakarine SAZ riba dienos metu sieks 44,4 dB(A), vakaro metu sieks 44,4 dB(A),
nakties metu sieks 37,4 dB(A), paros triukšmas 46,8 dB(A), ties šiaurine riba dienos metu sieks
48 dB(A), vakaro metu sieks 48 dB(A), nakties metu sieks 38,6 dB(A), paros triukšmas 49,6
dB(A), ties rytine riba dienos metu sieks 44,4 dB(A), vakaro metu sieks 44,4 dB(A), nakties metu
sieks 35,6 dB(A), paros triukšmas 46,1 dB(A), ties pietine SAZ riba dienos metu sieks 49,2 dB(A),
vakaro metu sieks 49,2 dB(A), nakties metu sieks 41,7 dB(A), paros triukšmas 51,4 dB(A).

Nustatyta, kad vykdant veiklą triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR
sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166)
nurodytas ribines vertes ir neigiamo poveikio dėl triukšmo nenumatoma.
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Aplinkos  triukšmas
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PVSV  išvados

• Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės
aktų reikalavimus.

• Atlikus į aplinkos orą išmetamų teršalų, skleidžiamų kvapų bei
aplinkos triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, jog šių sveikatai
įtaką darančių veiksnių ribinės vertės, reglamentuotos teisės aktuose,
nebus viršijamos.
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SAZ

Atlikus vertinimą siūloma:
• sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti, sutampančias su įmonės sklypo ribomis,

sklypo unikalus registro 7914-0006-505, kadastro numeris Nr. 7914/0006:505.
• Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų plotas – 3,8873 ha.
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Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.
• Protokolas bus baigtas rašyti per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su

Ataskaita susirinkimo.
• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, veiklos vykdymo

vietoje ir Ataskaitos rengėjo interneto svetainėse, ir pateikti pastabas per 3 darbo
dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos.

• Pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimo susirinkimą rengusiam
Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, nurodant teikėjo
vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.

• Visuomenė tiek per šį susirinkimą, tiek per 10 darbo dienų po viešo visuomenės
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui
pasiūlymus dėl Ataskaitos.

2019-04-30



2019-04-30

9

Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos
rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g.
67-410, 51392 Kaunas, iki viešo supažindinimo.

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

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !
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