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DĖL 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. rugpjūčio 7 d. priėmė sprendimą Nr. (10-11 14.3.4 E)BSV-15579 (toliau – Sprendimas) dėl 

UAB „Dailinta“ medienos ir jos gaminių bei baldų gamybos, Trakų g. 21, Zabakos k., Elektrėnuose. 

PRIDEDAMA. Sprendimas, 2 lapai. 

 

 

 

Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus  

vyriausiasis specialistas                                                                                                    Edgaras Acus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edgaras Acus, tel. , el. p. edgaras.acus@nvsc.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ 

 

2019-08-         Nr. (10-11 14.3.4 E)BSV- 

 

Vilnius 

 

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: 

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo 

pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „Dailinta“ 

181351346 

(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) 

Elektrėnai, Zabakos k., Trakų g. 21 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)  

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją: 

(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo 

pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė) 

UAB „Ekostruktūra“ 

(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 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas) tel.: 860723980 

el. p. info@ekostruktura.lt 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

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

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas: 

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) Elektrėnai, Zabakos k., Trakų g. 21 

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas: 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatoma vykdyti medienos ir jos gaminių bei 

baldų gamybą. Gamykla įsikūrusi 2 km atstumu nuo Vievio ir 2,3 km atstumu nuo A1 kelio Vilnius-Kaunas-

Klaipėda.  

Baldų gamybai per metus sunaudojama 13000 m3 beržo ir ąžuolo ruošinių. Per metus pagaminama 

apie 6200 m3 produkcijos, 230000 vnt. baldinių detalių, 1005 vnt. baldų.  

PŪV numatoma vykdyti darbo dienomis nuo 6:30 val. iki 23:30 val. 

Pagal PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pateiktą 

informaciją PŪV numatoma vykdyti 3,8873 ha ploto sklype (kad. Nr. 7914/0006:505).  

Ataskaitoje nurodyta, kad artimiausi gyvenamieji pastai nuo PŪV teritorijos nutolę 155 m, 185 m ir 

207 m atstumais.  

Ataskaitoje nurodyta, kad vandeniu PŪV bus aprūpinama iš sklype esančio vandens gręžinio.  
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Stacionarūs PŪV triukšmo šaltiniai: gamybos cechas, džiovyklos, dulkių nusiurbimo įrenginys, 

pjuvenų susiurbimo įrenginiai, oro ventiliacijos sistemos, buitiniai kondicionieriai.  

Kasdieną į teritoriją atvyksta 67 lengvieji automobiliai, 4 sunkvežimiai bei sklype dirba 3 elektriniai 

ir 2 dyzeliniai krautuvai.  

Pagal Ataskaitoje pateiktą informaciją viešas suinteresuotos visuomenės supažindinimas su 

Ataskaita vyko 2019 m. gegužės 8 d. (toliau – Viešas supažindinimas). Ataskaitoje nurodyta, kad iki Viešo 

supažindinimo suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl Ataskaitos nebuvo gauta. 

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis: 

Remiantis atliktais skaičiavimais, Ataskaitoje siūloma PŪV nustatyti 3,8873 ha ploto sanitarinės 

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

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

PŪV keliama oro tarša įvertinta naudojant „ISC-AERMOD-VIEW“ modeliavimo programą. Pagal 

Ataskaitoje pateiktą informaciją PŪV metu prognozuojama 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“.  

PŪV keliami kvapai įvertinti naudojant „AERMOD-VIEW“ kompiuterine programą. Pagal 

ataskaitoje pateiktą informaciją maksimali ilgalaikė 98 procentilio 1 valandos kvapo pažemio koncentracija  

PŪV teritorijoje ant vakarinės sklypo ribos sieks 2,023 OUE/m3, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks 

iki 0,86 OUE/m3 ir neviršys Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytos 8 OUE/m3 ribinės kvapo vertės.  

PŪV triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „Cadna A“ programinę įrangą. Pagal 

pateiktus rezultatus su PŪV susijęs triukšmas už PŪV siūlomos SAZ ribų 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. Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje PŪV sukeliamas triukšmo lygis dienos metu 

sieks iki 43,3 dBA, vakaro metu iki 43,3 dBA, nakties metu iki 34,8 dBA.  

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  A.V.                            Donata Budrevičienė  
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