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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Veiklos organizatorius Audrius Gadeikis 
adresas Aušros g. 25, Kretinga, LT-97135 Kretingos r. sav. 
telefonas, faksas mob.: (8 607)  48 129 
el. paštas gadeikisaudrius@gmail.com 
Kontaktinis asmuo Audrius Gadeikis 

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: 

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 
  10.1   Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba 
   10.13 10.13.10 Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba 

3.2. Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojamos 
medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
Audrius Gadeikis planuoja vykdyti rūkytų mėsos produktų gamybą. Veiklos pajėgumas numatomas 
iki 150 kg/savaitę arba 8,0 t/ m. produkcijos (dešrų ir rūkytų mėsos gaminių). Žaliavos: mėsa ir 
lašiniai, prieskoniai, jau paruoštos naudoti žarnos, pakuotės. Patalpų ir įrangos valymui bus 
naudojamos dezinfekcinės medžiagos bei plovimo priemonės. Rūkykloje numatoma naudoti alksnio 
malkas. Elektros energija bus naudojama technologinių įrenginių darbui, patalpų šildymui/vėsinimui 
(bus įrengtas kondicionierius). Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama. 

Vykdant mėsos rūkymo veiklą iš gamtos išteklių bus naudojamas tik vanduo. Kiti žemės, dirvožemio, 
biologinės įvairovės ir kt. gamtos ištekliai nebus naudojami.  

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

Veiklos metu dirbs 1 darbuotojas: žaliavos ruošimas vyks 1- 2 dienas per savaitę ir tik darbo dienomis 
(7.00-18.00 val.), o pusgaminių rūkymas gali užtrukti iki 3 parų. Bendras rūkyklos darbo laikas gali 
trukti 3-4 paras per savaitę, rūkymas bus vykdomas tik darbo dienomis. Visas transporto judėjimas 
vyks tik dienos metu (darbo dienomis 7.00-19.00 val.). 

Mėsos rūkymo veiklą numatoma vykdyti 147,53 m2vieno aukšto su palėpe pagalbinio ūkio pastate. 
Šiame pastate dalis patalpų (48 % viso pastato ploto) bus pritaikoma gamybinėms reikmėms. 

Gamybos procesą sudarys: žaliavos atvežimas (tiekėjų transportu) ir priėmimas, mėsos išpjaustymas 
ir sūdymas, ruošiama rūkymui (malama mėsa ir lašiniai, kemšamos dešros, įtrinami prieskoniai ir 
pan.), rūkoma ir atvėsinama.  
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Rūkymas bus vykdomas mūrytoje rūkymo kameroje su pakrovimo anga. Šio tipo kameroje dūmai 
gaunami tiesiogiai: ant grindų išdegus malkų įkrovai ir ant likusių žarijų rūkstant drožlėms. PŪV 
metu numatoma ruošti šalto tipo (rūkoma dūmais, kurių temperatūra iki +35 0C) ir apykarščio 
(rūkoma dūmais, kurių temperatūra virš +60 0C, bet nesiekia +80 0C) tipo rūkytus produktus. 

Audriaus Gadeikio veiklos metu numatoma taikyti individualios rizikos veiksnių analizę ir svarbių 
valdymo taškų (RVASVT) sistemą.  

Pastato patalpos bus vėdinamos natūraliai pro pastato langus ir duris. Patalpų temperatūros 
reguliavimui (tiek šildymui žiemą, tiek vėsinimui vasarą) bus naudojamas kondicionierius. 

Įrenginių, įrankių, mėsos ir taros plovimo metu susidarys nedideli kiekai gamybinių nuotekų (20 
m3/m.), kurios bus kanalizuojamos į Kretingos miesto buitinių nuotekų tinklus. Nuo veiklos pastato 
stogo lietaus nuotekos PŪV metu kaip ir dabar bus infiltruojamos į gruntą. 

Veiklos metu susidarys šios atliekos: šalutinės gyvūninės kilmės atliekos (0,040 t/m.), pakuočių 
atliekos (0,005 t/m.), riebalų gaudyklės dumblas (0,02 t/m.), mišrios komunalinės atliekos (0,05 t/m.). 
Visos atliekos tolimesniam tvarkymui bus perduodamos registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-
637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.  

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Veiklos pradžia numatoma 2018 m. pabaigoje - 2019 m. pirmoje pusėje. Planuojama veikla 
neterminuota. 

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

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama pastato projekto rengimo metu. PŪV 
metu žemės sklypo paskirtis nekeičiama, todėl teritorijų planavimo dokumentai nebus rengiami.  

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Nei vietos pasirinkimo, nei technologinės alternatyvos nenagrinėjamos. 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ: 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

Veiklos vieta – 0,0938 ha žemės sklypas esantis adresu Aušros g. 25, Kretinga. Vieta nėra svarbi 
visuomeniniu, estetiniu ar archeologiniu požiūriu. 

Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, išsidėsčiusi rytinėje Kretingos miesto dalyje, 
mažaaukščių gyvenamųjų namų apsuptyje. Visi teritoriją supantys žemės sklypai yra kitos paskirties 
ir skirti vienbučių ir dvibučių ar mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. Juose registruoti 
gyvenamieji namai ir pagalbiniai pastatai (ūkiniai pastatai, garažai, sandėliai ir pan.). PŪV žemės 
sklypo ir gretimai jo esančių kitų žemės sklypų ribos ir naudojimo paskirtis pateikiama Kadastro 
žemėlapio ištraukoje (žr. 1 pav.). 

PŪV žemės sklypas patenka į Kretingos vandenvietės (registro Nr.52, vandenvietės grupė I), esančios 
1,45 km atstumu, 3B apsaugos juostą (žiūr. 3 pav.). Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 
nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 
22-652; aktuali redakcija), I grupės vandenviečių 3-iojoje juostoje veikloms apribojimai netaikomi. 
PŪV pasirinktoje vietoje nėra draudžiama. 

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 4.4.1. punktu, rūkykloms, kūrenamoms mediena, nustatomas 100 m SAZ dydis. 
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Sklypo 

kadastro Nr. 
Tikslinė 
paskirtis 

Naudojimo būdas/pobūdis Registruoti statiniai 

5634/0008:240 Kita 
Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos 

Gyvenamasis pastatas, garažas, 
ūkinis pastatas, sandėlis, šiltnamis, 
šulinys 

5634/0008:64 Kita 
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, 
garažas, kiemo statiniai (šulinys, kiemo 
aikštelė) 

5634/0008:498 Kita 
Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos 

- 

5634/0008:578 Kita 
Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos 

Gyvenamas namas, garažas, sandėlis, 
kiemo statiniai (atliekų duobė, tvora, 
šulinys) 

5634/0008:788 Kita 
Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos 

Gyvenamas namas, sandėlis, kiemo 
statiniai (šulinys, lauko tualetas) 

5634/0008:939 Kita 
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

- 

5634/0008:937 Kita 
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Gyvenamasis namas, tvartas, kiemo 
rūsys, daržinė, kiemo statiniai (šulinys, 
lauko tualetas, kiemo aikštelė, tvora) 

5634/0008:154 Kita 
Gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos 

Gyvenamasis namas, tvartas, kiemo 
statiniai (kiemo aikštelė, tvora, atliekų 
duobė, šulinys) 

1 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 
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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. 
Veikla planuojama žemės sklype kad. Nr. 5634/0008:240 (Kretingos m. k.v.), kurio plotas – 
0,0938 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Žemės sklype registruoti šie statiniai: gyvenamasis 
pastatas, garažas, ūkinis pastatas, sandėlis, šiltnamis, šulinys. Veiklą planuojama vykdyti ūkiniame 
pastate. Veiklos žemės sklype nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos (plotas 0,0044 ha). 

4.3. Vietovės infrastruktūra. 
Sklype yra visa planuojamai veiklai vykdyti reikiama inžinerinė infrastruktūra: elektros linijos, 
vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir lietaus) surinkimo tinklai. PŪV metu sklypo inžinerinė 
infrastruktūra nekis. Gamybinės nuotekos prieš išleidimą į tinklus bus apvalomos riebalų gaudyklėje. 

Susisiekimo komunikacijos: į veiklos sklypą įvažiavimas įrengtas iš Naujosios gatvės. Veiklos 
poreikių tenkinimui numatomas nežymus transporto srauto padidėjimas teritorijoje: numatoma kad 
per dieną atvyks 1 krovininis mikroautobusas ir 1 lengvasis automobilis. 

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. 

PŪV žemės sklype registruotas gyvenamasis namas, ši teritorija yra gyvenamosios aplinkos 
apsuptyje. Atstumas nuo PŪV pastato iki artimiausio gyvenamojo namo, esančio adresu Aušros g. 
23, Kretinga, yra 7 m. Vadovaujantis Kretingos miesto bendrojo plano Urbanistinės struktūros, žemės 
tvarkymo ir kultūros paveldo brėžinius, PŪV teritorija bei jos gretimybės priskiriama esamiems 
urbanizuotiems plotams. PŪV metu žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas nebus keičiami, todėl 
PŪV neprieštaraus bendrojo plano sprendiniams. 

Objekto teritorijoje ar jo artimiausiose gretimybėse nėra gamybinių objektų, rekreacinių teritorijų, 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskiriamų objektų bei saugomų teritorijų. Vadovaujantis 
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos planuojamų 
teritorijų žemėlapio duomenimis, naujų gyvenamųjų, visuomeninių ar rekreacinių teritorijų steigimo 
teritorijų planavimo dokumentai nerengiami. 

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 

Teršalų išmetimas iš rūkyklos paskaičiuotas vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-12-13 įsakyme 
Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; aktuali redakcija) 7. 
ir 41 punktuose nurodyta metodika. Į aplinkos orą išmetami teršalai: anglies monoksidas CO, azoto 
dioksidas NO2, sieros dioksidas SO2, kietosios dalelės KD10 ir KD2,5, angliavandeniliai, 
formaldehidas CH2O, acto rūgštis CH3COOH, amoniakas NH3, fenolis C6H6O ir propioninis 
aldehidas C3H6O. 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai. 
 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,5 (dideli urbanizuoti plotai); 
 Platuma lygi 55,4; 
 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 
 Taršos sklaidos žingsnio dydis - 1x1 m. 
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 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). Foninė teršalų koncentracija PŪV teritorijoje nustatyta vadovaujantis Aplinkos 
apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento 2018-09-12 raštu Nr. (28.3)-A4(e)-1179 „Dėl 
foninio aplinkos oro užterštumo duomenų“. 
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).  

Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo laikas. Priimama, jog 
rūkykla dirbs 3744 val. per metus. 

Modeliavimo sistema ADMS 5.2 atlikus teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, nustatyta, kad 
nei objekto teritorijoje, nei už jo ribų nebus viršijamos į aplinkos orą išskiriamų teršalų ribinės vertės, 
todėl SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su veiklos pastato ribomis. 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus. 

PŪV metu į aplinkos orą kvapai išsiskirs mėsos rūkymo metu. Rūkant mėsą į aplinką gali išsiskirti 
kvapus skleidžiančios medžiagos (formaldehidas, acto rūgštis, amoniakas, fenolis, propioninis 
aldehidas), kurios į aplinką pateks per rūkymo kameros dūmtraukį. 

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) bei Valstybinės 
visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos ministerijos parengtose Kvapų valdymo 
metodinėse rekomendacijose (2012 m.). 

Kvapų sklaidos modeliavimas atliktas atmosferos sklaidos modeliavimo sistema ADMS 5.2. 
Skaičiavimai atlikti analogiškai kaip ir vertinant cheminę aplinkos oro taršą. Kvapo sklaidos 
modeliavimo metu nustatyta, kad prognozuojama kvapo koncentracija veiklos metu artimiausioje 
gyvenamojoje teritorijoje, t.y. veiklos žemės sklypo ribose, gali siekti iki 0,17 OUE/m3. Maksimali 
kvapo koncentracija 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 veiklos pastato ribomis. 
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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 (700 - 1900 val.) – 55 dB(A); 
vakare (1900 - 2200 val.) – 50 dB(A); naktį (2200 - 700 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). 

Pagrindinis triukšmo šaltinis šioje vietovėje – autotransportas: 170 m atstumu nuo PŪV žemės sklypo 
eina krašto kelias Nr. 216 Gargždai-Kretinga. 

Planuojamos veiklos teritorijoje identifikuoti šie stacionarūs padidinto triukšmo šaltiniai – 
dūmtraukio ventiliatorius ir kondicionieriaus išorinis blokas. 

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA 
programinę įrangą. Skaičiavimais nustatyta, kad didžiausią įtaką triukšmo lygiui vietovėje turės 
netoliese esančiu krašto keliu judantis autotransportas. Dienos metu (07-19 val.) didžiausias triukšmo 
lygis veiklos teritorijoje prognozuojamas šalia PŪV pastato, numatoma, kad jis sieks iki 55 dBA. 
Šalia sklype esančio gyvenamojo namo šis triukšmo lygis sumažės iki 45 dBA ir neviršys leistino 
triukšmo lygio ribos (55 dBA). Už PŪV žemės sklypo ribos ties gretimais gyvenamaisiais namais 
veiklos keliamas triukšmo lygis sumažės iki 45 dBA. Už PŪV žemės sklypo ribos veiklos keliamas 
triukšmo lygis sumažės iki 45 dBA. Ties artimiausiais gyvenamaisiais namais prognozuojamas 40,1-
45 dBA triukšmo lygis. 

Apibendrinat triukšmo vertinimo rezultatus galima teigti, kad planuojama veikla neturės neigiamos 
įtakos PŪV žemės sklypo ribose bei už jo ribų gyventojų sveikatai. Ūkinės veiklos SAZ ribas galima 
formuoti jas sutapdinant su 55 dBA triukšmo lygio izolinijomis, t.y., sutapdinant jas su veiklos pastato 
ribomis. 

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

Audriaus Gadeikio PŪV 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  

PŪV metu numatoma naudoti šias poveikį aplinkai mažinančias priemones: gamybinės nuotekos bus 
apvalomos riebalų gaudyklėje; darbuotojas dirbs tik dienos metu; transporto priemonių eismas, 
krovos darbai bus vykdomi tik dienos periodu; bus taikoma individuali rizikos veiksnių analizė ir 
svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistema griežtai laikomasi higienos reikalavimų, vykdomi patalpų 
ir įrangos plovimai. Visos priemonės, kurios yra numatytos objekto veiklos, eksploatavimo, 
organizavimo srityse, yra diegiamos tam, kad būtų maksimaliai sumažintas galimas neigiamas 
poveikis aplinkai, darbuotojui ir visuomenės sveikatai. 
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7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai 

Kretingos mieste buvo registruoti 19010 gyventojų (2011 m. gyventojų surašymo duomenimis). 
Kretingos miesto atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, todėl apžvelgiant visuomenės 
sveikatos būklę nagrinėjami viso Kretingos rajono populiacijos rodikliai, kurie palyginami su 
bendrais LR rodikliais. 

Pasiskirstymas pagal lytį Kretingos rajone stebimas panašus kaip ir visoje Lietuvoje: vyrų dalis 
mažesnė nei moterų. Išlieka bendra tendencija, kad Lietuvoje moterų procentinė dalis didėja. 2016 
metais Kretingos rajono savivaldybėje gimė 396 kūdikiai (gimstamumo rodiklis 1000-čiui gyventojų 
– 10,2), mirė 565 gyventojai (mirtingumo rodiklis 1000-čiui gyventojų – 14,5). 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Mirčių struktūra būdinga daugeliui ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta: 
pagrindinės mirčių priežastys 2014-2016 metais buvo kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, 
išorinės mirties priežastys. Standartizuotas mirtingumas Kretingos rajono savivaldybėje palyginus su 
visos LR duomenimis didesnis buvo nuo nervų sistemos ligų, kvėpavimo sistemos ligų, dėl transporto 
įvykių, paskutiniais metais – dėl savižudybių. Pagal likusius nagrinėtus rodiklius mirtingumas 
Kretingos mieste ir rajone buvo mažesnis nei vidutiniškai visoje Lietuvoje. 2001-2016 metais 
Kretingos rajono savivaldybės gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytojus išaugo, bet išliko 
mažesnis už bendrą Lietuvos vidurkį. Nagrinėti sergamumas kraujotakos sistemos ligomis, 
piktybiniais navikais, nervų sistemos ligomis, kvėpavimo sistemos ligomis ir cukriniu diabetu. 

7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

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

Kretingos rajono savivaldybėje 2016 metų pradžioje registruoti 38839 (Lietuvoje – 2 868 231) 
nuolatiniai gyventojai, 15,14 proc. gyventojų sudarė 0-14 metų vaikai. Vaikų iki 14 metų amžiaus 
kasmet mažėja, o asmenų vyresnių nei 65 metų asmenų – didėja. Visuomenė sensta. Pagyvenusių (65 
metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičiaus santykis su 15-64 metų gyventojais, Kretingos rajone yra 
šiek tiek didesnis už visos Lietuvos rodiklį ir 2016 m. siekė 29,27 kuomet Lietuvos rodiklis sudarė 
28,98. 

Kretingos rajono dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo 
lygis, 2001 m. sudarė 9,92 % dirbančiųjų ir buvo gerokai mažesnis už Lietuvos vidurkį (13,8 %). 

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 

Audriaus Gadeikio PŪV gali turėti įtakos aplinkos oro cheminės taršos, taršos kvapais padidėjimui 
bei dėl technologinių procesų ir autotransporto priemonių eismo keliamo triukšmo. 

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. Kvapų sklaidos skaičiavimai parodė, kad kvapas veiklos sklypo ribose 
ar už jo ribų nebus jaučiamas. Triukšmo skaičiavimo rezultatai parodė, kad triukšmo lygis už objekto 
sklypo teritorijos neviršys ribinių lygių. Galima teigti, kad vykdoma ir 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 
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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 4.4.1. punktu, rūkykloms, kūrenamoms mediena, nustatomas 100 m SAZ dydis. 
Situacinis planas su normatyvinėmis SAZ ribomis pateikiamas 1 paveiksle. Į normatyvinės SAZ ribas 
patenka daugiau nei 40 mažaaukščių gyvenamųjų namų ar jų statybai skirtų žemės sklypų. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, Audriaus Gadeikio 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. SAZ ribos formuojamos 
jas sutapdinant su pastato ribomis (žr. 2 pav.). Ūkinė veikla vykdoma ir planuojama taip, kad į 
formuojamos SAZ ribas nepatektų nė vienas gyvenamasis namas. 

 
2 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 
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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. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 
Įvertinus Audriaus Gadeikio planuojamą ūkinę veiklą žemės sklype, kurio kad. Nr. 5634/0008:240 
nustatyta, jog veikla neturės žymios įtakos aplinkos oro kokybei, triukšmo ir kitos taršos padidėjimui 
ūkinės veiklos žemės sklype ir už jo ribų, todėl neigiamas poveikis visuomenės sveikatai 
nenumatomas. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 
Ribinių taršos verčių izolinijos telpa PŪV sklypo ribose ir neliečia artimiausių gyvenamųjų namų. 
SAZ ribos formuojamos jas sutapdinant su pastato 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), Audriaus Gadeikio 
PŪV neatitinka kriterijų aplinkos monitoringo vykdymui. 
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