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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PATEIKIMO 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, 

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

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

nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, 45 punktu, informuojame Jus, kad 2018 m. gegužės 31 d. yra 

priimtas Sprendimas Nr. (4-22 14.3.4 E)BSV-13566 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ 

(sprendimas pridedamas). 
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

 

 

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2018 m. gegužės          Nr. (4-22 14.3.4 E)BSV- 

Marijampolė 

 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „Jūrės medis“ 

Įmonės kodas 165697434 

 

(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) 

Medelyno g. 4, Jūrės k., Kazlų Rūdos 

sav. 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  

Tel. (8 343) 95 083, 

El. p. juresmedis@juresmedis.lt 

 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas  

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas) 

Tel. (8 607) 23 980 

El. p. info@ekostruktūra.lt 

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Medienos dirbinių gamyba (klijuotos ir neklijuotos medienos statybinių konstrukcijų gamyba) 

(Kad. Nr. 5144/0003:100). 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) Medelyno g. 4, Jūrės k., Kazlų Rūdos 

sav. 
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2018 m. gegužės          Nr. (4-22 14.3.4 E)BSV- 

Marijampolė 

 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „Jūrės medis“ 

Įmonės kodas 165697434 

 

(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) 

Medelyno g. 4, Jūrės k., Kazlų Rūdos 

sav. 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas)  

Tel. (8 343) 95 083, 

El. p. juresmedis@juresmedis.lt 

 

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / filialo 

pavadinimas, kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

Įmonės kodas  

 

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų 

galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar 

adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / 

fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti 

korespondenciją) 

Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas 

 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto 

adresas) 

Tel. (8 607) 23 980 

El. p. info@ekostruktūra.lt 

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:  

Medienos dirbinių gamyba (klijuotos ir neklijuotos medienos statybinių konstrukcijų gamyba) 

(Kad. Nr. 5144/0003:100). 

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:  

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) Medelyno g. 4, Jūrės k., Kazlų Rūdos 

sav. 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:  

    Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – medienos dirbinių gamyba bus vykdoma žemės sklype kad. 

Nr. 5144/0003:100, žemės sklypo plotas 7,8560 ha, žemės naudojimo paskirtis – pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorija. Ūkinė veikla vykdoma esamuose gamybiniuose pastatuose. 

Pagrindiniai technologiniai procesai: atvežama pjauta mediena saugoma atviroje stoginėje, 

mediena pagal poreikį džiovinama esamoje džiovykloje. Paruošta mediena pervežama į gamybos 

cechą, kur pjaunama, obliuojama, klijuojama, šlifuojama, dažoma, gautas produktas 

supakuojamas, saugomas esamuose gamybiniuose pastatuose ar sandėliuose. Šilumos gamybai 

įmonė eksploatuoja katilinę, kurioje įrengti du biokuro katilai po 1,4 M W ir 2,5 MW galios, 

deginamas kuras – mediena. Įmonėje pagaminamos produkcijos kiekis – iki 23000 m3/metus. 

   Įmonės teritorijoje numatoma statyti 2850 m2 užstatymo ploto sandėlį. Sandėlis numatomas 

vieno aukšto, kuriame bus sandėliuojama pagaminta produkcija. Sandėlio vieta numatyta vidinėje 

teritorijos dalyje šalia pagrindinio gamybinio pastato. Dėl sandėlio statybos įmonėje gaminamos 

produkcijos kiekio, sunaudojamų žaliavų kiekis išliks nepakitęs, į aplinkos orą išmetamų teršalų 

kiekis išliks nepakitęs. 

   Į įmonę žaliavos atvežamos ir produkcija išvežama sunkvežimiais, kurių per dieną 

atvyksta/išvyksta iki 4 vnt. 

   Žemės sklypas yra pramoninėje Jūrės k. zonoje – įmonės žemės sklypas visose pusėse ribojasi 

su įvairią gamybinę, komercinę veiklą vykdančių įmonių teritorijomis. Šiaurinėje pusėje žemės 

sklypas ribojasi su Medelyno gatve. 

   Artimiausios gyvenamosios aplinkos yra Medelyno, Vytauto ir Miško gatvėse, o artimiausi 

gyvenamieji namai nutolę apie 103-142 m atstumu: šiaurinėje pusėje gyvenamasis namas 

Medelyno 1F nutolęs 108 m atstumu, Medelyno 1B – 100  m ir Vytauto g. 15 – 142 m, pietinėje 

pusėje artimiausias gyvenamasis namas Miško g. 1  nutolęs 103 m, Miško g. 3 – 110 m. 

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

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

zonos ribos): 

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis metrais, taršos 

šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinės 

apsaugos zonos ribų dydis) 

Remiantis atliktais skaičiavimais 

ataskaitoje siūloma nustatyti 

sanitarinės apsaugos zonos ribas 

sutampančias su įmonės sklypo 

ribomis. Sanitarinės apsaugos zonos 

(SAZ) ribų plotas – 7,8560   ha 

(kadastrinis Nr. 5144/0003:100). SAZ 

ribų dydis nustatomas nuo stacionarių 

taršos šaltinių. 

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

   Reikšmingiausi PŪV sąlygojami aplinkos taršos veiksniai – triukšmas, oro tarša, kvapai. 

   Pagrindiniai triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje bus: technologinė įranga gamybinio 

pastato viduje (medienos apdribimo įranga: staklių cechas, džiovyklos, pastate manevruosiantys 

du autokrautuvai, vykdomi krovos darbai), sunkusis ir lengvasis transportas. Vertinimo metu 

padarytos išvados, kad galimas triukšmo lygis neviršys ribinių verčių ties sanitarinės apsaugos 

zonos ribomis.  

    Vertinant aplinkos oro taršą, numatyta, kad pagrindiniai oro taršos šaltiniai bus ištraukiamoji 

ventiliacinė sistema nuo klijavimo linijos,  dažyklos, mechaninių dirbtuvių, kuriose atliekami 

suvirinimo darbai, katilinės, bei ūkinės veiklos generuojamas automobilių transportas. Ataskaitoje 

analizuotos sekančios cheminės medžiagos ir jų koncentracijos: anglies monoksidas, azoto 

oksidai, kietosios dalelės (KD10, KD2,5), etanolis, etilenglikolis, fenolis, formaldehidas, metanolis, 

skruzdžių rūgštis, LOJ, acetonas, butanolis, butilacetatas, butilglikolis, etilbenzenas, 



 

izopropanolis, ksilenai, geležis ir jos junginiai, manganas ir jo junginiai. Atlikus objekto išmetamų 

teršalų sklaidos modeliavimą, pateikta išvada, kad ties siūlomomis sanitarinės apsaugos zonos 

ribomis ir už jos, kenksmingų žmogaus sveikatai teršalų koncentracijos neviršija ribinių verčių 

aplinkos ore.   

   Planuojamoje ūkinėje veikloje, galimas kvapų išsiskyrimas į aplinkos orą, pagrindiniai taršos 

šaltiniai, kurie į aplinką gali išskirti tam tikrą kvapo emisiją bus biokuro katilinės kaminas Nr.001. 

Eksploatuojant kaminą išsiskirs kvapą skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas. Taip pat dažymo 

kameros, gamybinio cecho vėdinimo sistemos ortakiai, per kurios į aplinką šalinami įvairūs kvapą 

turintys LOJ. Kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad ribinė kvapo koncentracija 

nebus viršijama. Apskaičiuota koncentracija siekia 1,37 OUE/m3 . 

8. Išvada:  

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimus arba kokių visuomenės sveikatos saugos 

teisės aktų reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos 

sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus teisės akto 

straipsnį, jo dalį, punktą) 

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos 

atitinka visuomenės sveikatos saugos 

teisės aktų reikalavimus. 

 

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

išbraukti) pasirinktoje vietoje. 

 

Marijampolės departamento direktorė                                                                   Asta Šaučiūnienė 

                                                                 A.V.                                                         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona 
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