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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Veiklos organizatorius UAB „Gilinis“ 
adresas Pramonės pr. 4A, Plungė, LT-90112 Plungės r. sav. 
telefonas, faksas tel.: (8 448)  70 026, mob.: (8 686)  02260 
el. paštas info@gilinis.lt 
Kontaktinis asmuo Vadybininkas Aloyzas Šlimas 

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 
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: 
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Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas 

C     APDIRBAMOJI GAMYBA 

 16   
 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, 

gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 

  16.1   Medienos pjaustymas ir obliavimas 

   16.10  Medienos pjaustymas ir obliavimas 

   16.23  Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba 

    16.23.20 Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos 
medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
Šiuo metu žemės sklype Pramonės pr. 4A vykdomas medienos mechaninis apdirbimas, 
džiovinimas ir medinės produkcijos (pjautinių ir obliuotų lentų bei padėklų) gamyba. Produkcijos 
gamybos metu vykdomas medienos pjovimas (rąstų apipjovimas, lentų trumpinimas), obliavimas, 
lentų sukalimas. Esamuose pastatuose apdorojama iki 50 m3/parą medienos rąstų. Medienos 
džiovinimas vykdomas sklype įrengtose džiovyklose, šiluma gaminama kietojo kuro katilinėje. 
Produkcija saugoma stoginėse, biokuras – atviroje saugojimo aikštelėje. 

Sklype taip pat eksploatuojamas metalo apdirbimo cechas, kuriame atliekami bendrovės įrangos 
ir automobilių remonto darbai: metalo pjovimas, suvirinimas, frezavimas, tekinimas, šlifavimas, 
gręžimas, presavimas. Šalia produkcijos stoginės įrengtame priestate vykdomi metalo dažymo 
darbai. 

PŪV metu žemės sklype Pramonės pr. 4F numatoma įrengti naują medienos apdirbimo cechą, 
kuriame bus įrengtas juostinis gateris, daugiapjūklės staklės ir vertikalios pjovimo staklės. 
Numatomame įrengti medienos apdirbimo ceche bus apdorojama iki 20 m3/parą medienos rąstų. 

Pagrindinė veiklos žaliava – medienos rąstai, kurių metinės sąnaudos šiuo metu siekia 
14000 m3/m. (iki 11200 t/m.), o PŪV metu padidės iki 19600 m3/m. (iki 15680 t/m.). Metiniai 
produkcijos kiekiai: padėklai – 210000 vnt./m, pjautinės lentos – 1300 m3/m., džiovintos obliuotos 
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medienos lentos – 1000 m3/m, medienos atliekos (biokuras) – 41230 m3/m. PŪV metu produkcijos 
kiekiai padidės iki 40 %. 

Metalo apdirbimui sunaudojama 0,035 t/m. elektrodų, 0,260 t/m. suvirinimo vielos, 0,200 t/m. 
dažų ir 0,150 t/m. tirpiklio. 

Patalpų ir teritorijos apšvietimui, technologinių įrenginių darbui naudojama elektros energija. Patalpų 
šildymui ir medienos džiovinimui naudojamas kietas biokuras, maksimalios metinės sąnaudos yra 4,2 
t/m., ateityje gali padidėti iki 5,9 t/m. Kiti energijos ištekliai veiklos metu nenaudojami, 
neplanuojama jų naudoti ir PŪV metu. 

Gamybos metu gamtos ištekliai (vanduo, žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt.) nenaudojami ir 
nenumatoma jų naudoti ateityje. Vanduo veiklos metu naudojamas tik darbuotojų buitiniams 
poreikiams. Geriamos kokybės vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų. 

Šiuo metu bendrovėje dirba 59 darbuotojai, jų skaičiaus keisti nenumatoma. UAB „Gilinis“ gamybą 
vykdo darbo dienomis 8.00-17.00 val. PŪV metu bendrovės darbo laikas nesikeis. 

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

Medienos gaminių gamyba 

Miškovežiais atvežti rąstai iškraunami transporto priemonėse esančiais hidromanipuliatoriais ant 
rąstų padavimo rampos, esančios šalia medienos cecho Nr. 2. Rąstai automatiškai paduodami į 
juostines brusavimo stakles, toliau daugiapjūklėmis staklėmis sudalinami į lentas, lentos 
skersuojamos diskiniu pjūklu ir pakuojamos. Nuo rąstų atskirti gaubtiniai supjaunami dvipjūklinėse 
juostinėse staklėse, tripusėse medienos pjovimo staklėse ir apipjaustomi skersavimo staklėse. 
Paruošta produkcija pakuojama. Paruoštos produkcijos paketai dyzeliniu šakiniu autokrautuvu 
transportuojami į produkcijos stoginę arba į džiovyklą. 

Medienos ceche Nr.1 vykdomas sausos medienos apdirbimas: lentų obliavimas keturpusio obliavimo 
staklėse, kaladukų atidalinimas skersinio pjovimo staklėmis ir padėklų kalimas dvejose automatinėse 
kalimo linijose. Esant poreikiui apipjaustomi padėklų kampai. Paruošta produkcija kraunama į 
paketus ir šakiniu autokrautuvu išvežama į produkcijos stoginę. 

PŪV metu į naująjį medienos apdirbimo cechą rąstai bus atvežami taip pat miškovežiais ir 
hidromanipuliatoriais iškraunami ant šalia pastato projektuojamos rąstų padavimo rampos. Rąstai 
hidrauliniais pakėlikliais paduodami ant gaterio pjovimo platformos ir įtvirtinami. Operatoriaus 
valdomas gateris sudalins rąstą į užduoto storio vienkartinio pjovimo lentas. Šias lentas darbuotojai 
perkels prie daugiapjūklių staklių, kuriose bus apipjaustomi lentų šonai. Esant poreikiui lentos bus 
sudalinamos vertikaliomis juostinėmis pjovimo (skėlimo) staklėmis. Paruoštos lentos bus 
pakuojamos į paketus, kurie bus tvirtinami plastikinėmis pakavimo juostomis. Paketai dyzeliniu 
šakiniu autokrautuvu bus nuvežami į produkcijos stoginę. 

Medienos džiovinimui veiklos teritorijoje šalia I-ojo medienos cecho įrengta katilinė, kurioje 
sumontuotas kieto kuro katilas „Kaistra 450“ (0,45 MW). 

Pagalbinė veikla 

Metalo cecho pastate įrengtos garažo, katilinės ir dirbtuvių patalpos (žiūr. 4 priedą). Garažo patalpose 
vykdomi bendrovės transporto remonto darbai: detalių keitimas, metalo pjovimas, suvirinimas. Taip 
pat įrengtos galandimo staklės (2 vnt.), presas. Remonto dirbtuvių patalpoje įrengtos metalo dalių 
remontui ir gamybai reikalingos staklės: frezavimo (4 vnt.), tekinimo (4 vnt.), šlifavimo, gręžimo (2 
vnt.), galandimo. Pastato šildymui įrengta katilinės patalpa, kurioje sumontuotas granulinis katilas 
„Pellux“ (0,025 MW). Metalo cecho patalpoje nėra tinkamų sąlygų metalo pakalimo darbams, todėl 
jie vykdomi šalia cecho esančioje aikštelėje. Planuojamos veiklos metu būtina garažo patalpoje 
įrengti priekalą, tuomet visi reikiami metalo mechaninio apdirbimo darbai bus vykdomi tik pastato 
viduje. 



UAB „GILINIS“ VYKDOMOS (PRAMONĖS PR. 4A, PLUNGĖ) IR PLANUOJAMOS (PRAMONĖS PR. 4F, 
PLUNGĖ) ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 

SANTRAUKA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2017 Puslapis 4 iš 13 

Vanduo naudojamas tik darbuotojų buitiniams poreikiams tenkinti, technologinių nuotekų 
nesusidaro. Buitinės ir paviršinės nuotekos tvarkomos centralizuotai. Veiklos metu susidarančios 
atliekos (buitinės, dažais ir tirpikliu suteptos pakuotės, tepaluotos pašluostės, juodojo metalo 
drožlės) tolimesniam tvarkymui perduodamos registruotiems atliekų tvarkytojams. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Veikla jau vykdoma, naujam gamybos pastatui parengtas statybos projektas. Veiklos vykdymas 
neterminuotas. 

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

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra pradėta UAB „Gilinis“ naujo gamybos pastato 
statybos projekto rengimo metu. PVSV ataskaitos rengimo metu nustatomas vykdomos ir 
planuojamos veiklų galimas poveikis visuomenės sveikatai. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

UAB „Gilinis“ veikla jau vykdoma, todėl vietos pasirinkimo alternatyvos nesvarstomos. Medienos 
gaminių gamyboje naudojama šiuolaikiška įranga, technologinės alternatyvos nenagrinėjamos. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 
4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Bendrovės veikla vykdoma žemės sklypuose: adresu Pramonės g. 4A, kurio plotas 0,9607 ha; adresu 
Pramonės g. 4F, kurio plotas 0,8257 ha. PŪV bus vykdoma žemės sklype, esančiame Pramonės g. 
4F. Bendras UAB „Gilinis“ veiklos teritorijos plotas yra 1,7864 ha. 

Teritorija, kurioje vykdoma ir planuojama veikla, yra Plungės miesto vakarinėje dalyje esančiame 
pramoniniame rajone. Besiribojančių sklypų paskirtis yra kita, naudojimo paskirtis įvairi - pramonės 
ir sandėliavimo objektų teritorijų, visuomeninės paskirties teritorijų, komercinės paskirties objektų 
teritorijų. Vingio gatvė UAB „Gilinis“ teritoriją skiria nuo Macenių kaimo teritorijoje esančių žemė 
ūkio paskirties sklypų bei vieno kitos paskirties sklypo, skirto vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijoms. Pastarajame žemės sklype registruotas gyvenamasis namas, iki šio pastato nuo 
nagrinėjamo objekto teritorijos ribos išlaikomas 60 m atstumas. UAB „Gilinis“ teritorijos ir gretimai 
jos esančių kitų žemės sklypų ribos ir naudojimo paskirtis pateikiama Kadastro žemėlapio ištraukoje 
(žr. 1 pav.). Vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali 
redakcija) priedo 8.1 punkte (medienos pjaustymui ir obliavimui, medienos impregnavimui) 
nustatomas 500 m SAZ dydis, 8.5 punkte (kitų medinių gaminių gamyba; dirbinių iš kamščio, šiaudelių 
ir pynimo medžiagų gamyba) nustatomas 100 m SAZ dydis. 

Visa UAB „Gilinis“ teritorija patenka į Plungės (Noriškių) vandenvietės pasaugos zonos 3B juostą. 
Ši vandenvietė priskiriama IIb grupei ir, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo 
sąlygomis (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija), veiklai apribojimai netaikomi. 

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 „Gilinis“ veiklos žemės sklypų paskirtis, naudojimo būdai bei sklypuose registruoti statiniai 
nurodyti 1 pav. Veiklos žemės sklype kad. Nr. 6854/0008:44 nėra nustatyta specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų. Veiklos žemės sklype kad. Nr. 6854/0008:58 nustatytos šios specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąlygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir 
įrenginių apsaugos zonos (plotas 0,02 ha). 
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Sklypo 

kadastro Nr. 
Tikslinė 
paskirtis 

Naudojimo būdas Registruoti statiniai 

6854/0008:44 Kita Komercinės paskirties objektų 
teritorijos 

Medienos apdirbimo cechas, medienos 
ruošinių sandėlis, degalinė, sargo 
namelis (3 vnt.) 

6854/0008:58 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

Gamybinis pastatas, kiemo statiniai 
(kiemo aikštelė (2 vnt.), tvora, stoginė 
rampa, kanalizacijos šuliniai) 

6854/0008:185 Žemės ūkio - - 
6854/0008:307 Žemės ūkio Kiti žemės ūkio paskirties sklypai - 
6854/0008:331 Kita Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 

pastatų teritorijos 
Gyvenamasis namas 

6854/0008:135 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

- 

6854/0008:45 Kita Visuomeninės paskirties teritorijos Administracinis, sargo namelis, rūsys, 
kiemo statiniai 

6854/0008:46 Kita Komercinės paskirties objektų 
teritorijos 

Stalių dirbtuvės, stoginė, kiemo statiniai 
(ciklonas, kanalizacijos šuliniai, aikštelė) 

6854/0008:60 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

PVCH sandėlis, kiemo statiniai (kiemo 
aikštelė) 

6854/0008:53 Kita Komercinės paskirties objektų 
teritorijos 

Kompresorinė, arkinis sandėlis (2 vnt.), 
kiemo statiniai (kiemo aikštelė) 

6854/0008:57 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos 

Gamybinis administracinis pastatas, 
kiemo aikštelė 

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



UAB „GILINIS“ VYKDOMOS (PRAMONĖS PR. 4A, PLUNGĖ) IR PLANUOJAMOS (PRAMONĖS PR. 4F, 
PLUNGĖ) ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 

SANTRAUKA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2017 Puslapis 6 iš 13 

4.3. Vietovės infrastruktūra. 

Veiklos teritorijoje yra visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra: įrengti vandentiekio, buitinės 
kanalizacijos, elektros tiekimo tinklai, įrengti privažiavimai ir automobilių stovėjimo vietos. Vandens 
tiekimas ir nuotekų tvarkymas vykdomas centralizuotai. PŪV metu sklypo inžinerinė infrastruktūra 
nekis. 

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 gyvenamoji aplinka –adresu Vingio g. 2, Macenių k.,Plungės r. sav. esantis gyvenamasis 
namas, kurį nuo nagrinėjamo objekto skiria Pramonės pr. Atstumas nuo UAB „Gilinis“ ribos iki šio 
sklypo ribos yra 37 m, iki gyvenamojo namo – 60 m. Artimiausi visuomeniniai objektai – 920 m 
atstumu esantis Plungės vyskupo M. Valančiaus pradinės mokyklos „Saulės“ pradinio ugdymo 
skyrius ir Plungės Saulės gimnazija, artimiausia rekreacinė teritorija – 850 m atstumu esantis Plungės 
miesto tvenkinys. 

Vadovaujantis Plungės miesto bendruoju planu, UAB „Gilinis“ veiklos žemės sklypai priskiriami 
pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms. Ateityje veiklos keisti nenumatoma, PŪV 
neprieštarauja bendrojo plano sprendiniams. 

Objekto teritorijoje ar jo artimiausiose gretimybėse nėra ir neplanuojama įrengti rekreacinių teritorijų, 
viešosios paskirties statinių, nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskiriamų objektų bei saugomų 
teritorijų. 

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 išsiskiria iš katilinių (patalpų šildymo ir medienos džiovinimo metu), 
mechaniškai apdirbant medieną, vykdant pagalbinę veiklą (pjaunant, virinant, mechaniškai 
apdorojant ir dažant metalą; saugant biokurą). Taip pat aplinkos oro kokybę nežymiai galėtų įtakoti 
mobilūs (neorganizuoti) taršos šaltiniai – autotransportas. Planuojamos veiklos metu į aplinkos orą 
išskiriamos kietosios dalelės, kuro degimo produktai ir įvairūs lakūs junginiai. 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. 
Veiklos metu į aplinkos orą išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto dioksidas, kietosios 
dalelės, sieros dioksidas, LOJ, acetonas, n-butanolis, butilacetatas, etanolis, etilbenzenas, toluenas, 
ksilenas. 

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 4.2“, 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 lygus 1,5 (didelės urbanizuotos teritorijos); 
 Platuma lygi 55,5; 
 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
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 Taršos sklaidos žingsnio dydis - 1x1 m. 
 Foninių koncentracijų įvestis. Foninių koncentracijų įvestis, parinkta vadovaujantis Aplinkos 

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). 

 Teršalų išmetimo trukmė. 

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, kuris parinktas vadovaujantis 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio 
aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 
rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, su naujausiais pakeitimais). 

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 bendrovės 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 išsiskiria dažant metalą. Kvapus gali skleisti dažuose ir 
tirpiklyje esantys ksilenas, etilbenzenas, toluenas, n-butanolis, butilacetatas, etanolis, acetonas. 
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; 2008, Nr. 145-5858). 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 4.2. 
Skaičiavimai atlikti analogiškai kaip ir vertinant cheminę aplinkos oro taršą. Kvapo sklaidos 
modeliavimo metu nustatyta, kad prognozuojama kvapo koncentracija veiklos metu bendrovės 
teritorijoje ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus iki 0,18 OUE/m3 ir nesieks kvapo slenksčio 
vertės (1,0 OUE/m3), todėl kvapas nebus jaučiamas. Nei PŪV sklypo teritorijoje, nei už jo ribų 
reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus (ribinė vertė - 8 OUE/m3), todėl 
ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir darbuotojų sveikatai nedarys. 
Planuojamo objekto SAZ ribos gali būti formuojamos jas sutapdinant su 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). 

Vykdomos veiklos į aplinką skleidžiamo triukšmo lygio įvertinimui atliktas aplinkos triukšmo 
tyrimas, kurio metu nustatyta, kad viename taške viršijamas leistinas ribinis ekvivalentinis triukšmo 
lygis ir visuose keturiuose matavimo taškuose viršyta leistino ribinio maksimalaus triukšmo lygio 
vertė. Pagrindinių triukšmo šaltinių nustatymui atlikta esamos įrangos skleidžiamo triukšmo analizė 



UAB „GILINIS“ VYKDOMOS (PRAMONĖS PR. 4A, PLUNGĖ) IR PLANUOJAMOS (PRAMONĖS PR. 4F, 
PLUNGĖ) ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 

SANTRAUKA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2017 Puslapis 8 iš 13 

ir pastato konstrukcijos triukšmo garso izoliacijos įvertinimas, atliktas triukšmo modeliavimas 
CadnaA programine įranga. Nustatyta, kad pagrindinis triukšmo šaltinis, galėjęs įtakoti matavimų 
metu nustatytus viršijimus – kiemo aikštelėje vykdyti metalo kalimo darbai. Nuspręsta metalo cecho 
garažo patalpoje įrengti priekalą ir metalo kalimo darbus vykdyti tik pastato viduje. 

Triukšmo modeliavimas buvo atliktas dviem variantais: I skaičiavimo variantas. Vertinant tik naujai 
suprojektuotos veiklos triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą. Nustatyta, kad triukšmo lygis PŪV 
metu padidės, bet leistino ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimo nebus. Triukšmo matavimo taške 
T3 triukšmo lygio padidėjimas bus nežymus (0,1 dBA), jo sklidimą į gretimos bendrovės teritorijos 
stabdys medinė 2 m aukščio tvora. II skaičiavimo variantas. Vertinant suminį šiuo metu vykdomos 
ir planuojamos UAB „Gilinis“ veiklos skleidžiamą triukšmo lygį. Prognozuojama, kad suminis 
objekto skleidžiamas ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys didžiausio leistino ribinio ekvivalentinio 
triukšmo lygio. 

Apibendrinat triukšmo vertinimo rezultatus galima teigti, kad dabar vykdomos veiklos metu 
neigiamas poveikis artimiausiems gyventojams gali būti daromas dėl lauke vykdomų triukšmingų 
darbų – metalo kalimo. Parinkus tinkamas triukšmo prevencijos priemones – metalo kalimo darbus 
perkėlus į metalo cechą (garažo patalpoje įrengus priekalą), triukšmo lygis PŪV metu pasieks leistiną 
vertę ir neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai už objekto teritorijos ribų. Ūkinės veiklos SAZ 
ribas galima formuoti jas sutapdinant su žemės sklypų ribomis. 

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB „Gilinis“ 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 „Gilinis“ naudojamos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės: - triukšmo mažinimui 
triukšmo šaltinį (kalimo darbus) nuspręsta iškelti į metalo cecho pastatą; kaimyninės įmonės teritoriją 
nuo suprojektuoto pastato riboja 2 m aukščio medinė tvora; - aplinkos oro taršos mažinimui šalia 
medienos mechaninio apdirbimo vietose įrengtos vietinės aspiracinės sistemos, susiurbtas oras prieš 
išleidimą apvalomas rankoviniame filtre, ciklonuose; - vykdoma nuolatinė veikloje naudojamos 
technologinės įrangos techninė priežiūra; stebimas gamybos procesą ir prižiūrima, kad būtų 
laikomasi darbų saugos reikalavimų; rengiami darbuotojų mokymai, kurių metu supažindinama 
su bendrovės veiklos metu naudojama įranga, jos veikimo principais; periodiškai rengiama rizikos 
veiksnių darbo vietose tyrimo ataskaita. 
 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

UAB „Gilinis“ vykdo ir planuoja veiklą vykdyti žemės sklypuose, esančiuose Pramonės pr. 4A ir 4F, 
Plungėje. Plungės rajono savivaldybės duomenimis, 2017 m. sausio 1 d. Plungės mieste, kurio plotas 
1178,28 ha, buvo registruota 19461 gyventojas. Lietuvoje gyventojų skaičius 2017 m. pradžioje siekė 
2847904. 

Plungės miesto seniūnijos atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, todėl apžvelgiant 
visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami viso Plungės rajono populiacijos rodikliai, kurie palyginami 
su bendrais LR rodikliais. PVSV ataskaitoje nagrinėti šie demografiniai rodikliai: gyventojų sudėtis 
pagal lytį, natūralus gyventojų prieaugis, standartizuoti mirtingumo rodikliai. 
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7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

PVSV ataskaitoje apžvelgta Plungės r. 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. 

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Įvertinus teršalų ir kvapų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų ir kvapo 
koncentraciją teritorijoje, galima teigti, kad poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje 
gyvenamojoje teritorijoje nėra. Atlikus esamo triukšmo lygio ties žemės sklypo ribomis matavimus 
nustatyta, kad viršijamas leistinas ribinis ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygiai. Identifikavus 
triukšmo šaltinius ir pritaikius triukšmo lygio mažinimo priemones PŪV metu bus pasiekta, kad 
triukšmo lygis už objekto žemės sklypo ribų neviršytu ribinių lygių. Galima teigti, kad PŪV neturės 
neigiamos įtakos visuomenės sveikatai. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO 
PAGRINDIMAS: 
LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 24 straipsnio 2 dalis nurodo, kad ūkinei 
veiklai, kuriai nustatomos SAZ, SAZ ribų dydžius nustato Vyriausybė. Įstatymo 3 dalis nurodo, kad 
PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar PŪV poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, 
atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti SAZ ribų 
dydžiai. 

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 ir LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR 
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; galiojanti 
redakcija) priedo 8.1 punktu, medienos pjaustymui ir obliavimui, medienos impregnavimui nustatomas 
500 m sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) dydis. 8.5 punkte nurodyta, kad vykdant kitų medinių 
dirbinių gamybą SAZ yra 100 m. Į normatyvinės SAZ ribas patenka daugiau nei penkiasdešimt žemės 
sklypų, kurių tarpe yra apie 20 gyvenamųjų namų ar mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai skirtų 
teritorijų. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, UAB „Gilinis“ 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 ribomis (žr. 2 pav.). Ūkinė veikla planuojama taip, kad į formuojamos SAZ 
ribas nepatektų nė viena gyvenamoji teritorija. 
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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. 

2 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 

  



UAB „GILINIS“ VYKDOMOS (PRAMONĖS PR. 4A, PLUNGĖ) IR PLANUOJAMOS (PRAMONĖS PR. 4F, 
PLUNGĖ) ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 

SANTRAUKA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2017 Puslapis 11 iš 13 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 
Įvertinus UAB „Gilinis“ vykdomą ir planuojamą ūkinę veiklą teritorijoje, kurią sudaro žemės sklypai 
kad. Nr. 6854/0008:44 ir 6854/0008:58, nustatyta, jog veikla neturi žymios įtakos aplinkos oro 
kokybei, triukšmo lygiui ir kitos taršos padidėjimui už veiklos teritorijos 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 teritorijos 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 „Gilinis“ 
vykdoma ir planuojama veikla neatitinka kriterijų aplinkos monitoringo vykdymui. 
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