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Planuojama ūkinė veikla: UAB „SSF“ yra visų kubilams reikalingų detalių ir kitų susijusių produktų
gamintojai. Įmonės veikla apima metalo detalių ir gaminių gamybą iš nerūdijančio plieno, skirtą kubilų
pramonei (gaminamos nerūdijančio plieno krosnelės skirtos maudymosi kubilų vandens sušildymui) bei stiklo
pluošto gaminių gamybą, kurios metu gaminami stiklo pluošto kubilų indėklai iš polimerinės dervos, stiklo
pluošto audinio.

•Veikla perkeliama iš Ariogalos miestelio į už 5,5 km esantį Gėluvos kaimą.
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Bus vykdomos dvi veiklos rūšys:

1. Metalo detalių ir gaminių gamyba. Gaminamos įvairios detalės kubilų pramonei. Gaminamos nerūdijančio plieno
krosnelės skirtos maudymosi kubilų vandens sušildymui. Viso gaminama apie 10 įvairių modelių. Krosnelių rūšys: išorinės
krosnelės; vidinės krosnelės; integruotos krosnelės. Gamyboje naudojamos technologijos ir procesai: lazerinis metalo lakštų
pjovimas; metalų lakštų lankstymas; metalų lakštų karpymas/valcavimas; suvirinimas / surinkimas; gaminių šveitimas;
gaminių sandėliavimas ir pakrovimas. Planuojamas bendras metalų kiekis – 1000 t/metus.

2. Stiklo pluošto gaminių gamyba. Gaminama stiklo pluošto kubilų indėklai, apie 15 skirtingų modelių. Gamyboje
naudojamos technologijos ir procesai: stiklo pluošto formų vaškavimas rankiniu būdu; formų dažymas, specialia
dažymo kamera; gaminių formavimas/klijavimas rankiniu būdu, gaminių formavimas ir klijavimas naudojant dervos ir
stiklo pluošto audinio išpurškimo technologiją, gaminių džiovinimas ir poliravimas, gaminių sandėliavimas ir
pakrovimas. Stiklo pluošto padalinyje planuojama per metus maksimaliai sunaudoti iki 35 t stiklo pluošto audinio, 25 t
kapotų stiklo pluošto siūlų, taip pat bus naudojamos cheminės medžiagos ir mišiniai, kurie šioje ataskaitoje detaliai
įvertinti, apskaičiuoti jų kiekiai, tarša, tikrinamas atitikimas Lietuvoje taikomoms ribinėms vertėms.

Veikla vykdoma 1,23 ha ploto sklype, sename apgriuvusiame pastate, kuris prieš perkeliant veiklą suremontuojamas ir
pritaikomas gamybai. Įmonė dirbs darbo dienomis nuo 8 val. iki 17:00 val. Projektuojama 27 vietų automobilių parkavimo
aikštelė. Išorės aplinkoje važinės du dujiniai krautuvai, produkciją atveš ir išveš iki 3 sunkiojo transporto priemonių.

Įmonėje bus sumontuoti du kaminai 10,5 m skirtas biokuro katilinei, skirtai aprūpinti įmonę šiluma ir 18 m aukščio nuo stiklo
pluošto cecho.

Patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui numatoma kieto kuro (biokuro) katilinė. Per metus planuojama sukūrenti 140 t
biokuro.
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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).

Pagal nuo 2020-01-01 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d.
Nr. XIII-2166) 2 priedą „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“ 35. Stiklo ir
stiklo gaminių bei dirbinių gamyba ir perdirbimas (atgavimas): 35.1. stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių
gamyba, UAB „SSF“ sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 100 m.

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma planuojamos
ūkinės veiklos sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitoje.

Rengiant ataskaitą atlikti triukšmo matavimai, triukšmo sklaidos, oro taršos, modeliavimai, kvapų vertinimas
pagal inventorizacijos duomenis. Vadovautasi techninėmis įrenginių specifikacijomis, teisės aktais ir
rekomendacijomis.
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Parengta ataskaita buvo
viešinama:

• Lietuvos rytas,

• Alio Raseiniai,

• Ariogalos seniūnijos patalpose
buvo galima susipažinti su
ataskaita,

• UAB „Ekostruktūra“
internetiniame puslapyje,

• Apie ataskaitą ir pradėta viešą
supažindinimą buvo informuotas
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno
departamentas.

Per supažindinimo laikotarpį nuo
nuo 2020 m. sausio 20 d. iki vasario
3 d. pasiūlymų ataskaitai negauta.

Skelbimo ištrauka iš „Alio Raseiniai“
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Artimiausi planuojamai
veiklai yra du gyvenamieji
namai:

• adresu Dubysos g. 41 nutolęs
apie 40 m;

• Dubysos g. 43 nutolęs apie
50 m.

• Kiti gyvenamieji namai,
adresais Dubysos g. 50, 52,
54 nutolę 208-252 m
atstumais.

Nagrinėjama teritorija ir artimiausi gyvenamieji namai ir sklypai
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Vertinant triukšmą buvo
parengtas triukšmingų įrenginių
ir mobilaus transporto priemonių
keliamas suminis triukšmo
modeliavimas.

Atliekant vertinimą naudoti ir
faktiniai duomenys – buvo atlikti
triukšmo matavimai esamoje
gamykloje Plento g. 6, iš kurios
įrenginiai perkeliami į naujai
planuojamą vietą. Matavimus
atliko akredituota laboratorija.

Licencijuota „Cadna A“
programa suformuoti sklaidos
žemėlapiai ir kita informacija.

•Planuojama situacija (esami, griaunami/rekonstruojami, planuojami pastatai)



Aplinkos  triukšmas. Esama situacija

Esamas triukšmas:

• Esamoje situacijoje triukšmą
kelia Dubysos gatvė, bet
gatvėms ir keliams yra
taikomos ne tokios griežtos
ribinės vertės (10 decibelų
mažesnės) nei pramoniniams
objektams – t.y. planuojamai
veiklai.
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Aplinkos  triukšmas. Prognozuojama situacija

Rezultatai:

• atliktas triukšmo modeliavimas parodė, kad
įmonės veiklą vykdant dienos metu, triukšmo
ribinių verčių viršijimai už artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje Dubysos g. 41
nenumatomi. Dienos metu triukšmas dėl
veiklos gali siekti 40,7 dB(A), paros triukšmas
37,7 dB(A), o nakties ir vakaro laikotarpiais
įmonė nedirba.

• Įvertinus triukšmo lygį ties UAB „SSF“ sklypo
ribomis, nustatyta, kad didžiausias
apskaičiuotas triukšmo lygis dienos metu gali
siekti 53,5 dB(A), o vidutinis paros triukšmas
Ldvn – 50,5 dB(A). Toks triukšmo lygis siektų
ties šiaurine PŪV sklypo riba, likusiose vietose
triukšmo lygis būtų mažesnis už apskaičiuotąjį.

• Triukšmo lygiai atitinka HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ nurodytas pramonines ribines vertes,
o sanitarinė apsaugos zonos riba gali būti
sutapatinama su UAB „SSF“ veiklos sklypo
riba.
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Aplinkos  triukšmas kartu su šalia esančia gatve

Rezultatai:

Rodo, kad dėl
planuojamos veiklos
reikšmingai triukšmas
nepasikeis.

Nors ir atsiras naujas
triukšmu šaltinis, bet
jis Lietuvoje taikomų
normų neviršys.

Dominuojančiu
triukšmo šaltiniu
išliks gatvė.
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Aplinkos  oro  tarša

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, kurie
kels taršą yra:

• biokuro katilinė,

• darbai stiklo pluošto gamybos padalinyje,

• bei mobilūs taršos šaltiniai – transportas,

todėl sklaidos modeliavime vertinami taršos
šaltiniai: katilinės kaminas, stiklo plastiko
gaminių gamybos cecho aspiracijos sistemos
ortakis, sunkusis transportas, lengvasis
transportas, autokrautuvai.

Įvertinta, kad į įmonę atvažiuos apie 40lengvųjų
automobilių, išorės aplinkoje važinės du
dujiniai krautuvai, produkciją atveš ir išveš iki 3
sunkiojo transporto priemonių per parą.

Teisės aktais reglamentuotomis oro teršalų
modeliavimo programomis įvertinta oro tarša.

Įvertintas kiekvienas teršalas.
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• Pvz., anglies monoksidas.

• Normų neviršija.
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• Pvz., Stirenas. Normų neviršija.

• Aplink UAB „SSF“ susidaranti oro tarša 
neviršija ribinių verčių nustatytų pagal Europos 
sąjungos ir nacionalinius kriterijų.

• Teršalų kiekis išsiskiria mažoje erdvėje, toliau 
labai greitai garuoja ir išsisklaido aplinkos ore, 
nesukeldamas pavojaus aplinkai ar žmonių 
sveikatai.

• Objekto eksploatacijos metu išmetamų aplinkos 
oro teršalų koncentracijos teisės aktuose 
reglamentuotų ribinių verčių artimiausiose 
gyvenamosiose aplinkose ir už sklypo ribų 
neviršys, todėl SAZ gali būti sutapatintas su 
sklypo ribomis. 



Kvapai

• Žmogus kvapą pradeda jausti, kuomet kvapo ribinė vertė siekia 1 OUE/m3, kai tuo tarpu Lietuvoje 
leidžiama kvapo ribinė vertė  8 OUE/m3.

• Kadangi planuojamos veiklos metu (katilo dūmuose ir stiklo plastiko gaminių gamybos metu) bus
teršalų, kurie pasižymi kvapu, buvo nustatyta prognozuojama kvapo koncentracija aplinkos ore:

• didžiausia apskaičiuota kvapo koncentracija nuo azoto dioksido gali siekti 0,1 OUE/m3,

• o nuo sieros dioksido, stireno, metanolio, cikloheksanono, acetono, 1,2,4-trimetilbenzeno,
butanono, benzino, etilbenzeno, mezitileno, izopropilbenzeno, ksileno nesieks ne 0,1 OUE/m3

ribinės vertės,

• todėl veiklos metu didžiausia leidžiamo kvapo koncentracija nei įmonės teritorijoje, nei už jos ribų
neviršys ribinės vertės, šiuo atžvilgiu SAZ ribas galima tapatinti su sklypo ribomis.
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Rekomenduojamas SAZ

Poveikio visuomenės vertinimo metu atlikus
sveikatai darančių įtaką veiksnių (triukšmo
sklaidos, aplinkos oro taršos, kvapų bei
triukšmo) sklaidos analizę, įvertinus
planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį
visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai
ūkinei veiklai

– UAB „SSF“ gaminių iš metalo ir stiklo
pluošto gamybai, adresu Raseinių raj. sav.,
Ariogalos sen., Gėluvos k., Dubysos g. 39,

sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti,
sutampančias su įmonės sklypo ribomis,

sklypo unikalus registro 4400-0625-8982,
kadastro numeris Nr. 7218/0001:421.

Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos
(SAZ) ribų plotas – 1,23 ha.

15•Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.
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Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Šio susirinkimas protokolas pagal teisės aktus turi būti parašytas per 5 darbo dienas po viešo
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo.

• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje (UAB „Ekostruktūra“, biuro adresu
Studentų g. 67-410, Kaune), planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir Ataskaitos rengėjo interneto
svetainėje www.ekostruktura.lt, 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.
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Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• 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.

• 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.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37)
331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !


