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DĖL PRIIMTO SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu 

Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, nustatyta tvarka, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 

2019 m. vasario 12 d. priėmė sprendimą Nr. (10-11 14.3.4 E)BSV-2921 (toliau – Sprendimas) dėl 

UAB „Blastera“ žuvies perdirbimo cecho, Pramonės g. 11, Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r.  

PRIDEDAMA. Sprendimas, 3 lapai. 

 

Vilniaus departamento 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                                                             Kornelija Bajelytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornelija Bajelytė, tel. (8 5) 264 9652, el. p. kornelija.bajelyte@nvsc.lt  

 

 

 
 

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

VILNIAUS DEPARTAMENTAS 
 

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070. 

Departamento duomenys: Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9664, faks. (8 5) 264 9678, 

el. p. vilnius@nvsc.lt 
 

 

UAB „Ekostruktūra“ 

El. p. info@ekostruktura.lt 

 

 

 2019-02- Nr. (10-11 14.3.4 E)2-  

 Į 2019-01-11 Nr.  19-76 

 

DĖL PRIIMTO SPRENDIMO DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu 

Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, nustatyta tvarka, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 

2019 m. vasario 12 d. priėmė sprendimą Nr. (10-11 14.3.4 E)BSV-2921 (toliau – Sprendimas) dėl 

UAB „Blastera“ žuvies perdirbimo cecho, Pramonės g. 11, Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r.  

PRIDEDAMA. Sprendimas, 3 lapai. 

 

Vilniaus departamento 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus  

vyriausioji specialistė                                                                                             Kornelija Bajelytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornelija Bajelytė, tel. (8 5) 264 9652, el. p. kornelija.bajelyte@nvsc.lt  

 

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:vilnius@nvsc.lt
mailto:kornelija.bajelyte@nvsc.lt


 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707, 

el. p. info@nvsc.lt 
 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2019-02-         Nr. (10-11 14.3.4 E)BSV- 

 

Vilnius 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo pavadinimas, 

kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „BLASTERA“ 

302565695 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Ukmergė, Vilties g. 6 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Tel.: +37034057180 

El. p. edudenas@blastera.lt 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo pavadinimas,  

kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „EKOSTRUKTŪRA“ 

304230247 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima 

siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo 

būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, 

kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją) 

Kaunas, Raudondvario pl. 288A-9 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) Tel.: +37060723980 

El. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

Žuvies perdirbimo cechas, Pramonės g. 11, Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas: 

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) Ukmergės r., Deltuvos sen., Statikų 

k., Pramonės g. 11 

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas: 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatoma projektuojamame 319,44 m2 

ploto žuvų perdirbimo ceche apdoroti, rūkyti, vytinti žuvį. Per dieną planuojama perdirbti 400-500 

kg žuvies.  

Pagal PŪV poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateiktą informaciją, 

PŪV numatoma vykdyti Pramonės g. 11 Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. esančiame 0,7435 
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ha žemės sklype kad Nr. 8112/0001:803. Pagal pateiktą informaciją PŪV teritorija ribojasi su 

Ukmergės miesto vakarine dalimi, kurioje vyrauja pramoniniai objektai. Sklypas šiaurėje, rytuose ir 

pietuose ribojasi su neužstatytais sklypais, o vakaruose su Pramonės gatve.  

Ataskaitoje nurodyta, kad artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV teritorijos nutolę apie 

230-270 m.  

PŪV sklype esančiame 348,61 m2 ploto pastate vykdomas žuvų auginimas. Numatoma, kad 

baseinuose auginamos žuvys bus perdirbamos planuojamame žuvies perdirbimo ceche, kuris bus 

sublokuotas su esamu pastatu. Žuvies perdirbimo ceche numatoma įrengti dvi žuvies gaminių 

rūkyklas ir vytinimo kamerą. Rūkykloms ir vytinimo kameroms bus naudojamos malkos ir medienos 

skiedros. 

Ataskaitoje nurodyta, kad žuvies auginimo procesas yra automatizuotas, naudojami 

specialūs vandens filtrai, todėl kvapai žuvų auginimo proceso metu nesusidaro. 

Vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų, nuotekos išleidžiamos į 

centralizuotus nuotekų tinklus. 

Projektuojamą pastatą numatoma šildyti šilumos siurbliais oras-oras. 

Ataskaitoje nurodyta, kad į PŪV teritoriją dienos metu gali atvykti 1 sunkiasvorė transporto 

priemonė, ir 4 lengvosios transporto priemonės.  

Pagal Ataskaitoje pateiktą informaciją viešas suinteresuotos visuomenės supažindinimas su 

Ataskaita vyko 2018 m. lapkričio 12 d. (toliau – Viešas supažindinimas). Ataskaitoje nurodyta, kad 

į Viešą supažindinimą visuomenės atstovai neatvyko ir pasiūlymų Ataskaitai nepateikė. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis: 

Remiantis atliktais skaičiavimais, Ataskaitoje siūloma PŪV nustatyti 0,7435 ha ploto 

sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ), sutampančią su PŪV sklypo ribomis. 

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas: 

PŪV keliama oro tarša įvertinta naudojant „AERMOD“ matematinio modelio programą. 

Pagal Ataskaitoje pateiktą informaciją prognozuojama PŪV metu keliama oro tarša (skaičiavimuose 

įvertinus esamą foninę taršą ir meteorologinius duomenis) neviršija aplinkos oro užterštumo verčių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 

d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 

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

ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, 

azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 

normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros 

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

ir ozonu normų patvirtinimo“, reikalavimų.  

PŪV keliamo triukšmo modeliavimas atliktas naudojant „Cadna A“ programinę įrangą. 

Pagal pateiktus rezultatus PŪV keliamas triukšmas ties PŪV sklypo ribomis ir artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos 

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

normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reglamentuojamų triukšmo ribinių verčių. PŪV keliamas triukšmas 

ties PŪV sklypo ribomis dienos metu sieks 19,5-42,3 dBA, o vakaro ir nakties metu – 17,4-42,3 

dBA. PŪV keliamas triukšmas artimiausių gyvenamųjų pastatų aplinkoje dienos metu sieks 14,8-

17,5 dBA, o vakaro ir nakties metu – 14,6-17,5 dBA. 

PŪV skleidžiamų kvapų modeliavimas atliktas naudojant „AERMOD View“ matematinį 

modelį. Pagal Ataskaitoje pateiktus skaičiavimų rezultatus, PŪV skleidžiami kvapai, už PŪV sklypo 

ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 
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„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės 

gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuotos 8 OUE/m3 ribinės vertės. 

Didžiausia apskaičiuota PŪV skleidžiamo kvapo koncentracija aplinkos ore sieks 0,350 OUE/m3. 

8. Išvada: 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus. 

 

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina/ neleistina pasirinktoje vietoje. 

 

 

 Vilniaus departamento vyresnioji patarėja,  

 laikinai vykdanti Vilniaus departamento direktoriaus funkcijas                        Donata Budrevičienė 
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