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SANTRAUKOS PAPILDYMAI IŠSKIRTI MĖLYNA SPALVA 

1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Įmonės pavadinimas UAB „Dvaro žuvys“ (įm. kodas 174369828) 
adresas Žeimio k., Kriūkų sen., LT-71207 Šakių r. sav. 
telefonas, faksas tel.: (8 345) 68 742, mob.: (8 698) 41 270, 
el. paštas gintaras.proja@gmail.com 

Kontaktinis asmuo Gintaras Špokas 

2.INFORMACIJA APIE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI ATASKAITOS 
RENGĖJĄ 

Įmonės pavadinimas UAB „Ekosistema“ 
Adresas Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231, Klaipėdos m. sav. 
Kontaktinis asmuo Inžinierė Simona Kupšienė 
Telefonas, faksas tel.: (8 46)  43 04 63, tel./faks.: (8 46)  43 04 69 
El. paštas simona@ekosistema.lt 

3.ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. Ūkinės veiklos pavadinimas, veiklos rūšis 
UAB „Dvaro žuvys“ planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) - žuvų perdirbimas ir konservavimas. 

Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie 

LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos 

rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiama ūkinė veikla priskiriama: 

S
ek

ci
ja

 

S
k

yr
iu

s 

G
ru

p
ė 

K
la

sė
 

P
ok

la
si

s 

Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas 

C     APDIRBAMOJI GAMYBA 

 10    Maisto produktų gamyba 

  10.2   Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas 

   10.20  Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos 
medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 

Objekte numatoma vykdyti žuvies produkcijos gamybą. Pagrindinė gamybos žaliava – šaldyta silkė. 

Numatoma perdirbti iki 4,9 t/dieną ir 1789 t/m. šaldytos žuvies. Gamybos metu žuvis bus 

brandinama, sūdoma ir kepama. Paruošta produkcija bus pakuojama į įvairias (stiklines, plastikines) 

pakuotes ir išvežama užsakovui. Žuvies produkcijos paruošimui bus naudojami įvairūs prieskoniai 

(druska, cukrus, džiovintos žolelės, vaisiai ir daržovės), aliejus, konservantai, brandikliai, daržovės, 

acto esencija. Šios pagalbinės žaliavos bus laikomos atskirose šiam tikslui skirtose patalpose. 

Pagamintos produkcijos pakavimui bus sunaudojami dideli kiekiai pakuočių: po keliasdešimt tonų 

per metus popierinės, stiklinės ir plastikinės taros. Taip pat bus suklijuojama iki 10 t/m. popierinių 

etikečių. 

Patalpų ir įrengimų plovimui, valymui bus naudojamos paviršių valymui dezinfekcijai skirtos 

medžiagos, kurios ženklinamos kaip pavojingos. Šios medžiagos bus saugomos, naudojamos ir 

darbuotojai apmokomi vadovaujantis medžiagų saugos duomenų lapais. 

Patalpų šildymui/vėdinimui, patalpų ir teritorijos apšvietimui bei technologinių įrenginių darbui bus 

naudojama elektros energija. Metinės jos sąnaudos sieks 350 MWh/m. Patalpų šildymui ir karšto 
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vandens ruošimui bus naudojamos gamtinės dujos, kurių metinės sąnaudos bus 90 tūkst. m3/m. Kitų 

energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama. 

Vykdant objekto eksploataciją iš gamtos išteklių bus naudojamas tik vanduo. Kiti žemės, dirvožemio, 

biologinės įvairovės ir kt. gamtos ištekliai nebus naudojami. Technologinėms ir buitinėms reikmėms 

bus naudojamas geriamos kokybės vanduo, kuris bus tiekiamas iš centralizuotų Alytaus miesto 

vandentiekio tinklų. Planuojamas vandens poreikis yra 6300 m3/m. 

Planuojama, kad gamyboje dirbs 18 darbuotojų. Administracinio pobūdžio darbų vykdymui 

numatoma sukurti 22 darbo vietas. Pastate projektuojamos patalpos darbuotojų buitinėms, poilsio 

reikmėms, administraciniams poreikiams. 

3.3. Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių 

išdėstymo planas 

Veiklos vykdymui projektuojamas 1 aukšto pastatas, kurio plotas ~1160 m2. Pastate bus išskirta 

administracinė/buitinė („švari“) zona ir gamybinė („nešvari“) zona. Zonos bus atskirtos higieninėmis 

praėjimo stotimis. 

Žaliavos bus atvežamos autošaldikliais (šaldyta žuvis) ir sunkvežimiais, iškraunamos iškrovimo 

rampoje ir pervežamos į jų saugojimo vietą pastate. Žaliavų palečių iškrovimui ir pervežimui bus 

naudojamas elektrinis krautuvas ir rankiniai vežimėliai. Atvežtos žaliavos iki panaudojimo bus 

saugomos tuo tikslu skirtose patalpose. 

Reikiamas tos dienos produkcijos gamybai žuvies kiekis bus pradedamas ruošti atšildymo patalpoje 

(defrosteryje). Atšildyta žuvis toliau bus išpjaustoma išdorojimo patalpoje ir toliau sūdoma ir 

brandinama specialioje kameroje. Reikiamą laikotarpį (nuo 6 val. iki 6 parų) sūryme išbuvusi žuvis 

pagal produkcijos pobūdi išskirstoma į skirtingas patalpas: 

- dalis žuvies supakuojama į pirminę pakuotę ir transportuojamos į gatavos produkcijos sandėlį. 

- dalis žuvies pervežama į patalpą padažų ruošimui, kepimui. Šioje patalpoje bus kepamos 

daržovės ir žuvis. Šiam tikslui bus įrengti darbo stalai, keptuvės (2 vnt.) ir konvekcinės krosnys 

(2 vnt.). Virš terminio apdorojimo įrenginių bus pakabinti ventiliacijos gaubtai (2 vnt.) su riebalų 

surinkimo filtrais. Termiškai apdoroti produktai bus išvežami į keptos žuvies, padažų atvėsinimo, 

daržovių marinavimo patalpą, toliau – į fasavimo patalpą. 

Paruoštos produkcijos pakavimui numatoma įrengti dvi fasavimo linijas. Supakuota produkcija iki 

išvežimo užsakovui bus saugoma produkcijos sandėlyje. Užsakymas komplektuojamas į dėžes ar 

tiesiai ant palečių, į sunkųjį autotransportą pakraunamas elektriniu krautuvu. 

Sveikos darbo aplinkos užtikrinimui pastate projektuojama mechaninio vėdinimo sistema. Oras iš 

gamybinių patalpų bus šalinamas per stoginius ventiliatorius. 

Virš žuvies terminio apdorojimo zonų garų ir teršalų pašalinimui bus įrengiami ventiliacijos gaubtai 

(2 vnt.). Kiekvieno ventiliacijos gaubto ištraukiamo oro našumas bus po 2000 m3/val. Teršalų iš oro 

srauto pašalinimui prie kiekvieno ventiliacijos gaubto numatoma įdiegti būgninį filtrą su adsorbento 

užpildu, kurio pagrindą sudaro aktyvuota anglis ir aliuminio oksidas. 

Per parą bendrovės reikmėms atvyks iki 10 sunkiojo autotransporto priemonių (įskaitant 

autošaldiklius ir sunkvežimius). Darbuotojų ir užsakovų lengvųjų automobilių per parą vidutiniškai 

atvyks 20. Bendrovė veiklą vykdys dienos (07-19 val.) ir vakaro (19-22 val.) metu, o visas transporto 

judėjimas vyks tik bendrovės darbo laiku. 

Kad būtu išvengta maisto užteršimo, visa įranga ir reikmenys turi būti švarūs, reguliariai valomi, 

plaunami, dezinfekuojami. Baigus darbą, maisto apdorojimo įranga, grindys, latakai, pagalbinės 
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konstrukcijos, patalpų sienos ir maisto tvarkymo vietos turi būti švariai išvalomos. Valymo procesą 

sudaro: nešvarumų ir maisto likučių pašalinimas, plovimas specialiomis priemonėmis, skalavimas ir 

džiovinimas. Po plovimo visi paviršiai bus padengiami dezinfekcine priemone. 

Nuotekos objekte susidarys žaliavų, įrangos ir taros plovimo metu. Gamybinių nuotekų susidarys 

24 m3/parą ir 6048 m3/m. Objekte susidarančios gamybinės nuotekos bus apvalomos riebalų 

gaudyklėje (našumas 10 l/s) ir kartu su buitinėmis nuotekomis (metinis buitinių nuotekų kiekis 

252 m3/m.) išleidžiamos į Alytaus miesto centralizuotus tinklus. Gamybinės ir komunalinės 

nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 

„Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; aktuali redakcija). 

Nuo veiklos teritorijos kietųjų dangų ir pastatų stogų susidariusios paviršinių (lietaus ir sniego 

tirpsmo) nuotekos be valymo bus nuvedamos į centralizuotus Alytaus miesto paviršinių nuotekų 

tinklus. Paviršinės nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu 

Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; 

aktuali redakcija) ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais paviršinių nuotekų tvarkymą. 

Veiklos metu susidarančios šalutinės gyvūninės kilmės atliekos (kodas, pagal LR aplinkos ministro 

1999-07-04 įsakymu Nr.217 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles, 02 02 02) bus saugomos šiam 

tikslui skirtuose atliekų šaldytuvuose. Jų susidarys iki 200 t/m. Žuvies sūdymo ir brandinimo metu 

susidarys dideli kiekiai valgomosios druskos (iki 70 t/m.; kodas 02 02 99). Produkcijos pakavimo 

metu susidarys nedideli kiekiai mechaniškai pažeistų pakuočių atliekų. Darbuotojų buitinės 

veiklos metu susidarys apie 7,5 t/m. mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01), kurios bus 

kaupiamos plastikiniame buitinių atliekų konteineryje. Technologinės įrangos priežiūros metu 

susidarys iki 0,5 t/m. panaudotų filtrų, tepaluotų pašluosčių, apsauginių drabužių atliekų (15 02 02*). 

Nuotekų valymo metu riebalų gaudyklėje susidarys apie 3,0 t/m. dumblo (02 02 04). Visos aukščiau 

išvardintos atliekos tolimesniam tvarkymui bus perduodamas Atliekų tvarkytojų valstybės registre 

registruotiems atliekų tvarkytojams. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Šiuo metu vykdomi objekto projektavimo darbai, kuriuos numatoma pabaigti 2023 m. pirmoje pusėje. 

Statybos darbus numatoma įvykdyti iki 2023 m. pabaigos ir tuomet pradėti gamybinę veiklą. 

Planuojama gamybinė veikla neterminuota. 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra vykdoma statinio projekto rengimo metu. PŪV 

metu žemės sklypo paskirtis nekeičiama, teritorijų planavimo dokumentai nebus rengiami. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Planuojamos veiklos vieta pasirinkta Alytaus pramonės rajone, kuriame yra visa planuojamai veiklai 

reikiama infrastruktūra. Žemės sklypas nesiriboja su gyvenamosios ar visuomeninės paskirties 

teritorijomis ar pastatais. Atsižvelgiant į tai, planuojamos veiklos vietos pasirinkimo alternatyvos 

nesvarstomos. 

Didžioji gamybos dalis bus vykdoma rankiniu būdu. Produkcijos pakavimui bus įengiamos 

šiuolaikiškos pakavimo linijos. Technologinės įrangos alternatyvos nesvarstomos. 
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

PŪV vieta - 0,9400 ha ploto kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės 

sklypas (kad Nr. 1101/0001:1032 Alytaus m. k.v.), esantis adresu Lankų g. 12, Alytaus m., Alytaus 

m. sav. Žemės sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV, išsidėstęs Alytaus miesto teritorijoje, 

istoriškai susiformavusiame Šiauriniame pramonės rajone. Žemės sklypą iš šiaurės, rytų ir pietų pusių 

supa kiti kitos (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypai. Iš vakarų pusės 

- kitos (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) paskirties žemės sklypas, kuriame 

nutiesta Alytaus miesto Lankų gatvė, iš kurios patenkama į PŪV žemės sklypą. UAB „Dvaro žuvys“ 

PŪV numatomo naudoti žemės sklypo bei gretimai jo esančių kitų žemės sklypų ribos ir naudojimo 

būdai bei paskirtys pateikiami 1 pav. esančioje Kadastro žemėlapio ištraukoje. Iki artimiausios 

gyvenamosios teritorijos – 63m, iki visuomeninės teritorijos – 165 m. 

PŪV numatomas naudoti žemės sklypas Alytaus miesto bendrojo plano keitimo, patvirtinto Alytaus 

miesto savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimu Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano, 

patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus 

miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistų sprendinių patvirtinimo ir pritarimo keitimui“ 

pagrindiniame brėžinyje patenka į pramonės ir sandėliavimo zonos ribas. 

PŪV numatomas naudoti žemės sklypas nepatenka į požeminių vandens vandenviečių ribas bei 

registruotas ir/ar projektines vandenviečių apsaugos zonas. 

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Kultūros vertybių 

registro (toliau - KVR) duomenimis (elektroninė prieiga http://www.kpd.lt/), nagrinėjamoje 

teritorijoje nėra istorinę ar archeologinę reikšmę turinčių vertybių (archeologijos ir mitologinių 

objektų, įvykių vietų, monumentų, laidojimo vietų, urbanistikos, statinių ir jų kompleksų). Taip pat 

sklype nėra ir estetiniu ar ekologiniu požiūriu vertingų objektų. 

Veiklos žemės sklypas į saugomų teritorijų ribas nepatenka. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (TAR, 2019, Nr. 

09862) 2 priedo 4.2 punktu (žuvų perdirbimo ir konservavimo objektai, kurių gamybos pajėgumas 

iki 5 tonų žuvies per parą) dydžio SAZ UAB „Dvaro žuvys“ veiklai nustatoma 50 m gamybinių 

objektų sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ). UAB „Dvaro žuvys“ PŪV taikomos normatyvinės 

SAZ ribų schema parodyta 1 pav. 

4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos. 

UAB „Dvaro žuvys“ veiklą planuojama vykdyti žemės sklype kad. Nr. 1101/0001:1032 Alytaus m. 

k.v. Žemės sklypo paskirtis - kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Sklypo plotas - 0,9400 ha. Žemės sklype šiuo metu nėra pastatyta jokių pastatų ir/ar statinių, 

gamybinę veiklą numatoma vykdyti naujai projektuojamame žuvų perdirbimo ceche. 

Veiklos žemės sklype yra šios teritorijos, kurioms taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: 

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos  

(III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas - 0,127 ha); 

- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) (plotas - 0,15 ha). 
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Žemės sklypo 
Žemės sklype registruoti statiniai 

adresas kadastro Nr. 
naudojimo 

paskirtis būdas 
Lankų g. 12, 
Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1032 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

- 

Lankų g. 4, Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:34 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

Šaldytuvas, kompresorinė, 
transformatorinė pastotis, cechas, 
administracinis pastatas, stoginė, kiti 
inžineriniai statiniai (2 vnt.). 

Artojų g. 7, Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:40 Kita Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos 

Gyvenamasis namas, ūkinis pastatas 
(2 vnt.), kiemo rūsys. 

Lankų g. 2, Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1017 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

- 

Artojų g. 11, Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1022 Kita Gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

Gyvenamasis namas, sandėlis, 
malkinė, tvartas, viralinė, kiti 
inžineriniai statiniai. 

Lankų g. 10, Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1025 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

- 

Lankų g. 8, Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1031 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

- 

Gamybos g. 9, 
Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1040 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

- 

Gamybos g. 3A, 
Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1073 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

- 

Gamybos g. 5, 
Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1073 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

Gamybinis pastatas, sandėlis, šunidė. 

Lankų g. 14, Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1143 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

Gamybos, pramonės paskirties 
pastatas, kiti inžineriniai statiniai 
(2 vnt.). 

Gamybos g. 17, 
Alytus, 
Alytaus m. sav. 

1101/0001:1222 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

Garažas, garažas-dirbtuvės. 

Alytus, Alytaus m. 
sav. 

1101/7001:20 Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos 

Kelias (gatvė) - Lankų gatvė. 

Alytus, Alytaus m. 
sav. 

1101/7001:74 Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos 

- 

Alytus, Alytaus m. 
sav. 

1101/7001:320 Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos 

- 

1 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys 
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4.3. Vietovės infrastruktūra. 

Šalia veiklos teritorijos yra visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra: įrengti vandentiekio, 

buitinės ir lietaus kanalizacijos, elektros tiekimo tinklai, dujotiekis. Privažiavimas į sklypą bus 

vykdomas Lankų gatve. 

4.4. Ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę veiklą, 

esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacines ar 

kitas teritorijas, statinius, pastatus. 

Artimiausia esama gyvenamoji aplinka yra 63 m atstumu rytų kryptimi esantis kitos (gyvenamosios 

teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos)) paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 

1101/0001:1022 Alytaus m. k.v.), adresas Artojų g. 11, Alytaus m., Alytaus m. sav., kuriame yra 

pastatytas ir NTR įregistruotas gyvenamasis namas su priklausiniais (nuo PŪV žemės sklypo iki 

gyvenamojo namo yra 99 m rytų kryptimi). 

Artimiausia visuomeninė teritorija – yra 165 m atstumu pietryčių kryptimi esantis VĮ „Regitra“ 

veiklos žemės sklypas (kad. Nr. 1101/0001:107 Alytaus m. k.v.), adresu Artojų g. 5A, Alytaus m., 

Alytaus m. sav. Sklype registruotas administracinis pastatas iki kurio nuo PŪV teritorijos yra 175 m 

atstumas. 

UAB „Dvaro žuvys“ veiklos teritorijos aplinkoje kitų gyvenamosios, visuomeninės ir rekreacinės 

paskirties objektų PŪV teritorijos gretimybėje steigti nenumatoma. 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS 

SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR 

KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS  

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 

vertinimas 

Oro teršalai į aplinkos orą išsiskirs produkcijos gamybos metu. Teršalai į aplinką pateks iš žuvies 

terminio apdorojimo zonų ventiliacijos sistemos. Nedideli kiekiai degimo produktų išsiskirs iš dviejų 

dujinių katilų per jų dūmtraukius. Taip pat aplinkos oro kokybę gali įtakoti mobilūs (neorganizuoti) 

taršos šaltiniai – autotransportas. Planuojamos veiklos metu į aplinkos orą bus išskiriamas 

trimetilaminas ir sieros vandenilis ir kuro degimo produktai (anglies monoksidas, azoto dioksidas, 

kietosios dalelės, sieros dioksidas, LOJ). Teršalų emisija paskaičiuota vadovaujantis LR aplinkos 

ministro 1999-12-13 įsakymo Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų 

asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin. 1999, Nr.108-

3159; galiojanti redakcija) sąraše įtrauktomis metodikomis. 

Oro teršalų emisijos iš žuvų terminio apdorojimo proceso sumažinimui bus įrengti filtrai su 

aktyvuotos anglies užpildu. 

Aplinkos oro užterštumo veiklos metu išskiriamais teršalais prognozė sudaryta oro teršalų sklaidos 

modeliavimo metodu. Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama 

kompiuterinė programinė įranga „ADMS 5.2“, kurią naudoti rekomenduoja LR aplinkos ministerija 

(vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės 

veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 

rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 13-600 ). Teršalų skaičiavimuose 

naudoti šie duomenys: meteorologiniai parametrai; reljefo pataisos koeficientas; platuma; skaičiavimo 

lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; taršos 

sklaidos žingsnio dydis - 1x1 m; foninių koncentracijų įvestis (parinkta vadovaujantis Aplinkos 
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apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo 

naudojimo PŪV poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin.2007, Nr.127-5189 

su naujausiais pakeitimais)). 

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai, 

atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus nurodytus LR aplinkos 

ministro ir LR sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl LR aplinkos ministro 

ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro 

užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr.70-2688). Skirtingų 

teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu. Atlikus teršalų sklaidos aplinkos ore 

skaičiavimus, nustatyta, kad nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų nebus viršijamos į aplinkos orą 

išskiriamų teršalų ribinės vertės, todėl SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su veiklos žemės 

sklypo ribomis. 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos 

metu į aplinką skleidžiamus kvapus. 

Objekto veiklos metu kvapai į aplinkos orą išsiskirs žuvies terminio apdorojimo metu. Kvapus gali 

skleisti žuvies kepimo metu išsiskirsiantys trimetilaminas ir sieros vandenilis. Kvapų poveikis 

visuomenės sveikatai vertinamas ir cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės nurodytos LR 

sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakyme Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos 

ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162; galiojanti redakcija) ir Sveikatos apsaugos ministerijos 

2012 m. parengtose Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijos (toliau - Rekomendacijos). Į šiuos 

du šaltinius neįtrauktų medžiagų kvapo slenksčio vertės nustatomos vadovaujantis kitais prieinamais 

duomenų šaltiniais, publikacijomis. 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta 

vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2016-03-22 įsakymu Nr. V-373 „Dėl LR sveikatos 

apsaugos ministro 2010-10-04 įsakymo 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“ pakeitimo“ (TAR, 2016, Nr. 05756; aktuali redakcija) ir yra lygi 

8 OUE/m3. Vadovaujantis šio įsakymo 5 punktu, nuo 2024 m. sausio 1 d. didžiausia leidžiama kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore bus 5 OUE/m3. 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2. 

Skaičiavimai atlikti analogiškai kaip ir vertinant cheminę aplinkos oro taršą. Blogiausiu atveju, kai 

termiškai apdorojamas visas metinis gaunamos žuvies kiekis, kvapo koncentracija objekto teritorijoje 

ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks 6,96 OUE/m3 (tiek be foninio, tiek su foniniu aplinkos oro 

užterštumu kvapais). Ši kvapo koncentracija nesiekia šiuo metu nustatytos didžiausios leidžiamos 

koncentracijos ribinės vertės – 8 OUE/m3. Kaip jau minėta anksčiau, nuo 2024-01-01 bus taikoma 5 OUE/m3 

didžiausia leidžiama kvapų koncentracijos ribinė vertė. 

Siekiant užtikrinti, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ši kvapo koncentracijos ribinė vertė nebūtu 

viršijama, nuo žuvies terminio apdorojimo zonų nutraukiamas oras prieš išleidimą į aplinką turi būti 

išvalomas nuo kvapus galinčių skleisti medžiagų. Kvapų sklaidos skaičiavimai rodo, kad nuo kepimo zonų 

nutrauktą orą valant adsorbento užpildo filtruose, PŪV metu skleidžiamo kvapo koncentracija veiklos 

žemės sklype ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks 0,726 OUE/m3. Sumodeliuota kvapo 

koncentracija neviršys kvapo slenksčio vertės (1,0 OUE/m3) ir kvapas nebus nejaučiamas. Kartu su 
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PŪV kvapais įvertinus greta planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamus kvapus nustatyta, kad didžiausia 

kvapų koncentracija sieks 1,314 OUE/m3. 

Vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais, darome išvadą, kad nuo žuvies kepimo zonų 

nutrauktą orą išvalant adsorbento užpildo filtruose, nei veiklos žemės sklype, nei už jo ribų 

reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus (ribinė vertė - 5 OUE/m3), todėl 

ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys. 

Planuojamo objekto SAZ ribos gali būti formuojamos jas sutapdinant su veiklos žemės sklypo 

ribomis. 

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 

visuomenės sveikatai, vertinimas 

Triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje vertinamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 

2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 

2011, Nr. 75-3638) reikalavimais, kur nurodoma, jog gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto 

sukeliamo triukšmo, ekvivalentinis triukšmo lygis neturi viršyti: dieną (600 - 1800 val.) – 55 dB(A); 

vakare (1800 - 2200 val.) – 50 dB(A); naktį (2200 - 600 val.) – 45 dB(A). Maksimalus triukšmo lygis 

gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, neturi viršyti: dieną – 60 dB(A), 

vakare – 55 dB(A), naktį – 50 dB(A). 

Planuojamos veiklos į aplinką skleidžiamo triukšmo lygio įvertinimui atliktas triukšmo sklidimo 

aplinkoje modeliavimas CadnaA programine įranga. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai – pastato viduje 

veiksianti gamybinė įranga, ant pastato stogo išdėstyti ventiliacijos įrenginiai bei į teritoriją 

atvyksiantis autotransportas. Modeliavimo metu nustatyta, kad triukšmo lygis, kurį artimiausiose 

gyvenamosiose teritorijose sukels PŪV metu eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo 

šaltiniai, neviršys higienos normoje HN 33:2011 nustatytų gyvenamųjų pastatų (namų) ir 

visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje 

triukšmo ribinių verčių dienos ir vakaro periodu (PŪV poveikis nakties periodu nenagrinėjamas, nes 

veikla nebus vykdoma). 

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas įvertinant PŪV metu keliamą triukšmą nuo 

stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių. Skaičiavimai atlikti dviem variantais: vertinti PŪV 

teritorijoje veikiantys šaltiniai bei PŪV triukšmo šaltiniai kartu su vietovės keliais judančio 

autotransporto keliamu triukšmo lygiu. Atlikus akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, 

kad planuojamos veiklos įtaka vietovės triukšmo lygiui bus nežymi. Už PŪV žemės sklypo ribų 

projektuojamo objekto eksploatacija neįtakos ekvivalentinio triukšmo lygio didžiausių leidžiamų 

akustinio triukšmo ribinių verčių pagal HN 33:2011 dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) 

metu taikomų gyvenamajai ir visuomeninei teritorijai, viršijimo. Privažiuojamaisiais keliais 

važiuojantis aptarnaujantis planuojamos veiklos transportas teritorijos triukšmo lygio pokytį įtakos 

nežymiai ir ekvivalentinio triukšmo lygio didžiausios leidžiamos akustinio triukšmo ribinės vertės 

pagal higienos normą HN 33:2011 dienos (Ldiena) ir vakaro dienos (Lvakaras) metu, taikomos 

gyvenamajai ir visuomeninei teritorijai viršijimo neįtakos. 

Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos 

įtakos gyventojų sveikatai. Nagrinėjamos ūkinės veiklos SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant 

su pagal higienos normą HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatų ir jų aplinkoje izolinijomis. Kadangi izolinijos 

telpa žemės sklypo ribose, SAZ galima formuoti ją sutapdinant su veiklos žemės sklypo ribomis. 
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5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB „Dvaro žuvys“ PŪV neigiamo poveikio kitiems visuomenės sveikatai įtaką darantiems 

veiksniams (vietovės darbo rinkai, vandens ir maisto kokybei, išsilavinimo galimybėms, bendravimui 

ir kitiems socialiniams veiksniams vietovės gyventojų demografijai, gyventojų būsto sąlygoms, 

saugai, susisiekimui, nelaimingų atsitikimų rizikai) nebus. Galima veiklos sąveika su kita PŪV 

nenumatoma. 

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nėra patvirtintų metodikų 

psichologinio poveikio vertinimui, todėl jų taikymas Ataskaitoje nėra privalomas ir plačiau 

nenagrinėjamas. 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

UAB „Dvaro žuvys“ planuojama naudoti šias poveikį aplinkai mažinančias priemones: - aplinkos oro 

taršos mažinimui nuo žuvies kepimo zonų nutrauktas oras prieš išleidimą bus apvalomas aktyvuotos 

anglies filtre; - triukšmo mažinimui gamybos įranga bus išdėstoma gamybinio pastato viduje; bus 

naudojama nauja technologinė įranga; gamybinė veikla bus vykdoma tik dieną ir vakare;  

-kompresorinės pastato aušinimui bus naudojamas tylesnis nei įprasti aušintuvas; - kompresorinės 

pastato durys bus orientuotos priešinga kryptimi nei yra artimiausios gyvenamosios teritorijos.  

- vandens taršos mažinimui gamybinės nuotekos prieš išleidimą į miesto tinklus bus valomos 

vietiniame riebalų skirtuve; - bus vykdoma nuolatinė veikloje naudojamos technologinės įrangos 

techninė priežiūra; stebimas gamybos procesas ir prižiūrima, kad būtų laikomasi darbų saugos 

reikalavimų; rengiami darbuotojų mokymai; periodiškai rengiama rizikos veiksnių darbo vietose 

tyrimo ataskaita. 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

UAB „Dvaro žuvys“ veiklą planuoja vykdyti žemės sklype, esančiame Lankų g. 12, Alytaus m., LT-

62175 Alytaus m. sav. Alytaus mieste registruoti 49888 gyventojai (2020 m. duomenimis). 

Apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Alytaus miesto, kurie palyginami su bendrais 

LR rodikliais. PVSV ataskaitoje nagrinėti šie demografiniai rodikliai: gyventojų sudėtis pagal lytį, 

natūralus gyventojų prieaugis, standartizuoti mirtingumo rodikliai. 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

PVSV ataskaitoje apžvelgta Alytaus miesto ir LR gyventojų apsilankymų gydymo įstaigose, 

sergamumo kraujotakos, kvėpavimo, nervų sistemų ligomis, cukriniu diabetu, piktybiniais navikais 

pokyčiai pastarąjį dešimtmetį. 

7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę žmones, nedarbingi žmonės. PVSV 

ataskaitoje nagrinėta gyventojų sudėtis pagal amžių, kiek yra riboto darbingumo dirbančiųjų ir vaikų, 

kuriems nustatytas invalidumas. 

7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis 

pateiktas Ataskaitos santraukos 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose. 
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7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Įvertinus teršalų ir kvapų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų ir kvapo 

koncentraciją teritorijoje bei prognozuojamo triukšmo lygius, galima teigti, kad poveikio visuomenės 

sveikatai artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje nebus. Galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos 

įtakos visuomenės sveikatai. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 

PAGRINDIMAS: 

LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; aktuali redakcija) 

24 straipsnio 3 dalis nurodo, kad ūkinei veiklai SAZ dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatyme (TAR, 2019, Nr. 09862) arba šis dydis nustatomas atlikus PVSV. Atlikus PŪV PVSV 

ar PŪV PAV, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas ar PVSV metu nustatytas SAZ dydis gali būti sumažintas 

arba padidintas PŪV PVSV ir PŪV PAV dokumentuose. 

SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Nustatytos ar patikslintos SAZ (specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos) įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą 

vadovaujantis LR žemės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868; aktuali redakcija) ir LR nekilnojamojo 

turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 „Dėl LR 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; aktuali redakcija), 

nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 4.2 punktu, žuvų perdirbimo 

ir konservavimo veiklai, kai gamybos pajėgumas iki 5 t/parą, nustatomas 50 m SAZ dydis. Į 

normatyvinės SAZ ribas patenka pramonės ir sandėliavimo objektų bei susisiekimo ir inžinerinių 

tinklų koridorių teritorijos. Gyvenamosios ir visuomeninės teritorijos į normatyvinės SAZ ribas 

nepatenka. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjamos bendrovės PŪV SAZ ribas siūloma 

nustatyti pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties 

pastatų aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas. Kaip jau minėta aukščiau, nustačius 

SAZ ribas pagal šią liniją, bus užtikrinta, kad PŪV įtakojama aplinkos tarša už SAZ ribų neviršys 

visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų ribinių dydžių. Jei ribinių taršos verčių 

izolinijos telpa ūkinę veiklą planuojamos teritorijos ribose - SAZ ribos formuojamos jas sutapdinant 

su veiklos žemės sklypo ar teritorijos ribomis (žiūr. 2 pav.). 
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2 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS: 

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 

pasirinkimo pagrindimas. 

Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudotos metodikas, pateiktas Europos Sąjungos 

direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją aplinką, 

susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių gyvenimo 

kokybei. Pirmame etape buvo identifikuoti pavojingi veiksniai, kurie gali turėti įtakos gyvenamajai 

aplinkai, toliau išskirti prioritetai pagal esamą situaciją ir veiksnių (ekotoksikologinių, fiziko – 

cheminių ir kt.) svarbą. Sekančiame etape atlikti dozės, darančios įtaką žmogaus sveikatai 

skaičiavimai. Paskutiniame ketvirtame etape atliktas pavojingumo nustatymas, lyginamas 

paskaičiuotų koncentracijų poveikis su nesukeliančių pasekmių gyvenimo kokybei koncentracijomis 

ir fizikiniais poveikiais. Metodas įvertintas Europos Sąjungoje. Juo naudojantis, pagal būtinybę 

galima įvertinti visus aplinkoje esančius veiksnius, kaip bioakumuliaciją, degradaciją, perėjimus per 

trofinę grandį, įsisavinimą žmogaus organizme per mitybinę grandį ir kt. 

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.  

Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti šiais atvejais: jei veiklos vykdytojas 

pateikė netikslius ar nepilnus duomenis apie vykdomą ūkinę veiklą, technologiją, numatomus naudoti 

įrenginius ir panašiai. Turint teisingus pradinius duomenis, vertinant įmonės ūkinės veiklos poveikį 

visuomenės sveikatai netikslumų ir klaidų neturėtų būti. 
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10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

Įvertinus UAB „Dvaro žuvys“ PŪV nustatyta, jog įdiegus reikiamas prevencijos priemones veikla 

neturės žymios įtakos aplinkos oro kokybei, triukšmo ir kitos taršos padidėjimui už objekto veiklos 

teritorijos (pastato) ribų, todėl neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

Ribinių taršos verčių izolinijos telpa bendrovės veiklos teritorijos ribose, todėl SAZ ribos 

formuojamos sutapdinant su veiklos žemės sklypo ribomis (žr. 2 pav.). 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN. 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos 

monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831; aktuali redakcija), UAB „Dvaro 

žuvys“ planuojama veikla neatitinka kriterijų aplinkos monitoringo vykdymui. 
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