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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Veiklos organizatorius UAB „ERELITA FURNITURE“ 
adresas Kauno g. 4, Ežerėlis, LT-53395 Kauno r. sav. 
telefonas, faksas tel./faksas: (8 37) 53 42 69, mob.: (8 698) 21 568 
el. paštas erika@erelita.lt 
Kontaktinis asmuo Prekybos vadybininkė Erika Valavičiūtė 

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 
Lietuvos Respublikos (toliau – 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 
 31    Baldų gamyba 
  31.0   Baldų gamyba 
   31.09  Kitų baldų gamyba 

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

UAB „ERELITA FURNITURE“ baldų gamybos veiklą vykdo jau 10 m. Adresu Kauno g. 2C, 
Ežerėlis, Kauno r. sav. veikla pradėta 2020 m. sausio mėnesį. Didžiąją produkcijos dalį sudaro 
minkšti baldai (sofos, lovos, krėslai ir pan.). Pagrindinės gamyboje naudojamos žaliavos yra mediena 
bei medžio drožlių ir plaušo plokštės, kurios naudojamos baldų atraminių konstrukcijų (rėmų) 
gamyboje. Baldų minkštosios dalies suformavimui naudojamos spyruoklės ir porolonas. Minkštų 
baldų aptraukimui naudojama tekstilė (audiniai ir neaustinės medžiagos). Baldų surinkimui 
naudojami klijai ir įvairi furnitūra. Pagaminti baldai apvyniojami plastikine plėvele, pakuojami į 
kartonines pakuotes. Per metus pagaminama apie 38 000 įvairių baldų. 

Baldų gamyboje naudojama: mediena (5 t/d. ir 1300 t/m.), medžio drožlių ir plaušo plokštė (5,5 
t/d. ir 1430 t/m.), porolonas (1,1 t/d. ir 290 t/m.), tekstilė (0,8 t/d. ir 210 t/m.), spyruoklės (0,3 t/d. 
ir 80 t/m.), furnitūra (0,65 t/d. ir 169 t/m.), klijai (0,035 t/d. ir 9,1 t/m.), pakavimo medžiagos (1,3 
t/d. ir 338 t/m.). Veikloje naudojami klijai priskiriami pavojingoms medžiagoms ir saugomi, 
naudojami bei darbuotojai apmokomi vadovaujantis medžiagos saugos duomenų lapu. 

Patalpų ir teritorijos apšvietimui bei karšto vandens ruošimui naudojama elektros energija. Patalpų 
šildymui vietinėje 0,5 MW katilinėje naudojamas kietas kuras (gamyboje susidarančios medienos 
atraižos, pjuvenos). Kiti energijos ištekliai veiklos metu nenaudojami. 

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. 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu žaliavų ir energijos sąnaudų pokyčiai nenumatomi. 
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Bendrovės administracijoje dirba 17 darbuotojų, gamyboje – 94 darbuotojai. UAB „ERELITA 
FURNITURE“ gamybą vykdo darbo dienomis 7.30-16.30 val. (dirba viena pamaina). PŪV metu 
bendrovės darbo laikas nesikeis. 

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

UAB „ERELITA FURNITURE“ teritorijoje yra mechaninių dirbtuvių pastatas, administracinis-
buitinis pastatas, kompresorinė, sargo namelis. Bendrovės teritorijoje yra pastatytos trys naujos 
stoginės (bendras stoginių plotas ~ 958 m2). Baldų gamyba vykdoma mechaninių dirbtuvių pastate 
un. Nr. 5297-7007-4010. Pastatas plytinis, dviejų aukštų, bendras plotas yra 6166,81 m2. Gamybinių 
patalpų ir įrangos išdėstymas PŪV metu nebus keičiamas. PŪV metu numatoma pakeisti 
administracinių patalpų išplanavimą, sutvarkyti pastato fasadus. Šiuo tikslu rengiamas gamybinio 
pastato 1G2b Kauno g., Ežerėlyje, Kauno r. sav., paprastojo remonto projektas. 

Veikla gamybiniame pastate 

Gamybos patalpoje Nr. 1 pirmiausia žaliavoms suteikiami reikiami dydžiai ir forma – pagaminami 
baldų dalių ruošiniai. Gamybos cecho pjovimo staklių patalpoje išdėstomi šie medienos mechaninio 
apdirbimo įrenginiai: obliavimo ir išilginio pjovimo staklės, skersinio pjovimo staklės (2 vnt.), 
frezavimo staklės, gręžimo staklės, reismusas, išilginio pjovimo staklės, formatinio pjovimo staklės 
(2 vnt.). Gamybos cecho pjovimo staklių patalpoje išdėstomi šie medienos plokštės mechaninio 
apdirbimo įrenginiai: CNC centras, juostinės pjovimo staklės, formatinio pjovimo staklės (2 vnt.). 

Paruoštos atskiros dalys sujungiamos 1 aukšte korpusų surinkimo patalpoje arba 2 aukšte karkasų 
surinkimo patalpoje. Surinkimui naudojami įvairūs rankiniai įrankiai, pneumatinės viniakalės. 
Klijavimo darbai vykdomi atskiroje patalpoje. 

Pastato 2 aukšte esančioje karkasų surinkimo patalpoje vykdomas audinio ir porolono sukirpimas, 
smulkinimas, audinio susiuvimas. Pastato 1 aukšte esančioje apmušimo, pakavimo zonoje vykdomas 
minkštų ruošinių ir audinio tvirtinimas prie surinktų rėmų ir karkasų (tvirtinimui naudojami 
pneumatiniai įrankiai). Pagaminti baldai rankiniu būdu pakuojami į gofruotą kartoną, plastikinę 
plėvelę, viską sutvirtinant lipnia juosta. Supakuota produkcija iki išvežimo saugoma produkcijos 
sandėlio zonoje. 

Produkcijos išvežimui objekte yra įrengtos dvi rampos su specialiomis rankovėmis. Žaliavų tiekimui 
įrengti šešeri vartai. 

Pusgaminių ir produkcijos transportavimui, krovimui naudojami rankiniai vežimėliai. 

Medinių ruošinių gamybos, baldų surinkimo veikla vykdoma darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. 
Darbas organizuojamas viena pamaina. 

Patalpų vėdinimo sistema 

Gamybinėse patalpose prie žaliavos mechaninio apdirbimo įrengimų sumontuota aspiracinė 
centralizuota dulkių ir pjuvenų nutraukimo sistema. Surinktas oras valomas ciklone, kuriame oro 
srautas nuo kietųjų dalelių apvalomas iki 20 mg/m3. Ciklone išvalytas oras išleidžiamas į aplinką. Iš 
oro pašalintos pjuvenos subyra į katilinės patalpoje atskirtą uždarą kuro saugojimo sekciją. Aspiracinė 
sistema ir ciklonas eksploatuojami tik objekto darbo metu. 

Klijavimo patalpoje įrengtos 8 darbo vietos, ties kiekviena darbo vieta įrengta 8 000 m3/val. oro 
našumo traukos spinta. Nutrauktas oras be valymo išleidžiamas į aplinką. 

Transportavimas 

Žaliavos ir produkcija gabenami tiekėjų ar kurjerių kroviniais automobiliais. Vidutiniškai per dieną 
atvyksta 2 sunkiojo autotransporto priemonės. Žaliavos iš autotransporto iškraunamos į teritorijoje 
esančias stogines arba gamybinio pastato viduje esančius medžiagų sandėlius. Krovai naudojami 
rankiniai vežimėliai ir dyzeliniai krautuvai (2 vnt.) bei elektrinis krautuvas (1 vn.t). 

Darbuotojų ir užsakovų lengvųjų automobilių per dieną vidutiniškai atvyksta 25. 
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Autotransporto judėjimas teritorijoje galimas bendrovės darbo metu: darbo dienomis 7.30-
16.30 val. 

PŪV metu gamybos apimčių didinti nenumatoma, transporto srauto pokyčiai dėl objekto veiklos 
neprognozuojami. 

Nuotekų tvarkymas 

Vykdomos ir planuojamos veiklos metu vanduo naudojamas tik darbuotojų buitiniams poreikiams 
tenkinti, technologinių nuotekų nesusidaro. Buitinės nuotekos, kurių susidaro iki 1,3 m3/parą arba 
iki 330 m3/m., valomos vietiniame nuotekų valymo įrenginyje ir išleidžiamos į aplinką 

Veiklos teritorija nepriskiriama galimai teršiamoms teritorijoms, todėl paviršinės nuotekos per 
filtracinius šulinius infiltruojasi į gruntą. 

Atliekų tvarkymas 

Gamyboje pagrindinės susidarančios atliekos yra pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių 
plokštės. Didžioji šių atliekų dalis (iki 350 t/m.) sunaudojama kurui objekto katilinėje, o likusi 
dalis (iki 290 t/m.) tolimesniam tvarkymui perduodama Atliekų tvarkytojų valstybės registre 
registruotam atliekų tvarkytojui. 

Darbuotojų buitinės veiklos metu susidaro apie 14 t/m. mišrių komunalinių atliekų, 290 t/m. 
pjuvenų, drožlių, skiedrų, medienos drožlių plokščių atliekų, 2 t/m. perdirbto tekstilės pluošto 
atliekų, 5 t/m. popieriaus ir kartono pakuočių, 5 t/m. plastikinės pakuotės, 2,5 t/m. mišrios 
pakuotės, nedidelis kiekis pakuočių, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba kurios yra jomis 
užterštos. Visos šios atliekos kaupiamos atskirai, jų tarpusavyje nemaišant ir tolimesniam 
tvarkymui perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Katilinė 

Patalpų šildymui žiemos metu įrengta katilinė su 500 kW kieto biokuro katilu. Kurui naudojamos 
gamybos metu susidariusios medienos atraižos, skiedros ir oro valymo įrenginiuose atskirtos 
medienos dalelės (pjuvenos). Pjuvenos kaupiamos uždaroje katilinėje įrengtoje sekcijoje. Kuras į 
katilą paduodamas automatiškai specialia platforma. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Šiuo metu rengiamas gamybos pastato 1G2b Kauno g.2C, Ežerėlyje, Kauno r. sav. paprastojo 
remonto projektas, kuriame bus atliktas administracinių ir buitinių patalpų perplanavimas, numatytas 
pastato fasado sutvarkymas. Remonto darbus numatyta vykdyti 2020 m. Gamybinės veiklos 
vykdymas neterminuotas. 

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

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra vykdoma gamybos pastato paprastojo remonto 
projekto rengimo metu. Veiklos metu žemės sklypo paskirtis nekeičiama, 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 

Bendrovės veiklos vieta – 2,0468 ha ploto žemės sklypas, esantis adresu Kauno g. 2C, Ežerėlis, 
Ežerėlio sen., Kauno r. sav. 

Žemės sklypas, kuriame vykdoma objekto ūkinė veikla, išsidėsčiusi Ežerėlio miesto vakarinėje 
dalyje, istoriškai susiformavusiame pramonės rajone. Šiaurinėje ir vakarinėje pusėse veiklos žemės 
sklypą supa miškų ūkio paskirties žemės sklypai. Rytinę žemės sklypo pusę riboja susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų objektų aptarnavimo teritorijoms skirtas žemės sklypas. Pietuose žemės 
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sklypas ribojasi su pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirtie objektų teritorijų 
žemės sklypu. Pastarajame veiklą vykdo UAB VINAPACK, gaminanti pakuotes maisto produktams. 
UAB „ERELITA FURNITURE“ teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos ir 
naudojimo paskirtis pateikiama 1 paveiksle esančioje Kadastro žemėlapio ištraukoje. 

Visas UAB „ERELITA FURNITURE“ žemės sklypas patenka į Ežerėlio (Kauno r.) geriamojo gėlo 
vandens vandenvietės Nr. 4514 (II grupė) projektinės 3juostos 3b sektorių. Vadovaujantis LR 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862), II grupės 
požeminio vandens vandenviečių 3b sektoriuje ūkinė veikla neribojama. 

Veiklos vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu. 

Veiklos teritorijoje vykdomaveiklas. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 Nr. 9862) 2 priedo 47 punktu (baldų gamyba, čiužinių gamyba), 
UAB „ERELITA FURNITURE“ veiklai nustatoma 100 dydžio sanitarinė apsaugos zona (toliau – 
SAZ). 

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

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. 
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UAB „ERELITA FURNITURE“ baldų gamybos veikla vykdoma žemės sklype kad. Nr. 
5220/0001:194 Ežerėlio m. k.v. Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos. Sklypo plotas – 2,0468 ha.  

Veiklos žemės sklype yra registruotos šios teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos: - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) (plotas – 0,2608 ha); - Elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) (plotas – 0,1409 ha); - Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) (plotas – 0,0217 ha). 

Šiame žemės sklype registruoti statiniai: pastatai: mechaninės dirbtuvės, administracinis-buitinis 
pastatas, kompresorinė, sargo namelis; kiti inžineriniai statiniai: kiemo statiniai (tvora, kiemo 
aikštelė, 5I1g stoginė, nuosėdų duobė, baseinas). 

4.3. Vietovės infrastruktūra. 
Sklype yra visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra: vanduo tiekiamas iš miesto centralizuotų 
vandentiekio tinklų; buitinės nuotekos valomos vietiniame buitinių nuotekų valymo įrenginyje ir 
išleidžiamos į aplinką; technologinių įrenginių darbui ir apšvietimui naudojama elektros energija 
tiekiama AB „ESO“ tinklais; patalpų šildymui naudojama 500 kW kieto biokuro katilinė. Įvažiavimas 
į bendrovės teritoriją įrengtas sklypo šiaurinėje pusėje ir jo keisti nenumatoma. UAB „ERELITA 
FURNITURE“ veiklos aptarnavimui į teritoriją vidutiniškai per parą atvyksta 2 sunkvežimiai ir 25 
lengvieji automobiliai. Transporto srautų pokyčiai PŪV metu neplanuojami. 

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 – rytų pusėje esantis mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalas, iki 
artimiausio žemės sklypo ribos yra 160 m atstumas. Artimiausias visuomeninis objektas yra rytų 
kryptimi 300 m atstumu. Artimiausia rekreacinė teritorija – priešais Kauno r. Ežerėlio pagrindinę 
mokyklą esantys viešosios paskirties želdynai iki kurių yra 0,47 km atstumas. 

Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 
planuojamų teritorijų žemėlapio duomenimis, kitų gyvenamųjų teritorijų, 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 

Išmetimai iš objekto stacionarių ATŠ apskaičiuoti vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-12-13 
įsakymo Nr.395 „Dėl į atmosferą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 
patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios 
teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr.108-3159; galiojanti redakcija) patvirtintomis 
metodikomis. Į aplinkos orą išmetami teršalai: anglies monoksidas CO, azoto dioksidas NO2, sieros 
dioksidas SO2, kietosios dalelės KD10 ir KD2,5, angliavandeniliai (LOJ), įvairios lakios organinės 
medžiagos (acetonas, solventnafta, etanolis). 

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys: 
 Meteorologiniai parametrai; 
 Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0 (miestas ir miškas); 
 Platuma lygi 54,9; 
 Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių, gardelės tankis: 101x101; 
 Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m; 



UAB „ERELITA FURNITURE“ VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ADRESU KAUNO G. 2C, 
EŽERĖLIS, KAUNO R. SAV., POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

  UAB „Ekosistema“, 2020 Puslapis 7 iš 12 

 Foninių koncentracijų įvestis, nustatyta vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
prevencijos departamento 2020-07-15 raštu Nr. (30.3)-A4E-6165 „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 2000-10-30 įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos 
ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 
2000, Nr.471/582, galiojanti redakcija). 

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).  

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 teritorijos ribomis. 

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

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. 

sumodeliuota kvapo koncentracija veiklos metu bendrovės teritorijoje siekia 0,126 OUE/m3, o 
artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje sumažėja iki 0,057 OUE/m3 ir neviršija kvapo 
slenksčio vertės (1,0 OUE/m3), todėl kvapas nejaučiamas.  

Vadovaujantis sklaidos skaičiavimo rezultatais, darome išvadą, kad nei veiklos žemės sklypo 
teritorijoje, nei už jos ribų reglamentuojamų kvapo koncentracijos ribinių verčių viršijimų nebus 
(ribinė vertė - 8 OUE/m3), todėl ūkinė veikla kvapų sukeliamo neigiamo poveikio gyventojų ir 
darbuotojų sveikatai nedaro ir 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 (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). Gyvenamojoje aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo, ekvivalentinis triukšmo lygis neturi viršyti: dieną (700 - 1900 val.) – 65 dB(A); vakare (1900 
- 2200 val.) – 60 dB(A); naktį (2200 - 700 val.) – 55 dB(A). Maksimalus triukšmo lygis gyvenamojoje 
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamą triukšmą, neturi viršyti: dieną – 70 dB(A), vakare – 65 
dB(A), naktį – 60 dB(A). 

Matavimų metu nustatyta, kad triukšmo lygis ties objekto žemės sklypo ribomis gali viršyti HN 
33:2011 nustatytą didžiausią leidžiamą triukšmo ribinį dydį, kuris nustatomas gyvenamųjų pastatų ir 
visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą ir lygus 55 dBA. Atlikus gamybinės veiklos keliamo triukšmo 
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modeliavimą bei papildomus triukšmo lygio matavimus, parinktos triukšmo mažinimo priemonės. 
Taikant šias priemones UAB „ERELITA FURNITURE“ teritorijoje sukeliamas ekvivalentinis 
triukšmo lygis už objekto veiklos žemės sklypo ribų neviršys didžiausios leidžiamos akustinio 
triukšmo ribinės vertės dienos (Ldiena) metu (ekvivalentinis - 55 dBA) taikomų gyvenamajai ir 
visuomeninei teritorijoms (vertinant veikloje naudojamų stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmą) 
pagal HN33:2011. 

Atlikus Kauno gatve važiuojančio UAB „ERELITA FURNITURE“ aptarnaujančio autotransporto 
skleidžiamo triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad automobilių sukeliamas triukšmo lygis už 
gatvės ribų neviršija didžiausios leidžiamos akustinio triukšmo ribinės vertės dienos (Ldiena) metu, 
taikomos gyvenamajai ir visuomeninei teritorijoms pagal HN33:2011. 

Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad vykdoma ir PŪV neturės 
neigiamos įtakos gyventojų sveikatai ir nagrinėjamos ūkinės veiklos SAZ ribas galima formuoti jas 
sutapdinant su UAB „ERELITA FURNITURE“ veiklos žemės sklypo ribomis. 
5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB „ERELITA FURNITURE“ 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.  

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: oras nuo kietųjų dalelių 
valomas ciklone; iš oro atskirtos dulkės ir pjuvenos kaupiamos pastato viduje; gamybos įranga 
išdėstyta gamybinio pastato viduje, kurio langai ir durys bus laikomi uždari; įranga ir įrenginiai bus 
išjungiami, kai nenaudojami; veikloje naudojama techniškai tvarkinga įranga; krova vykdoma 
vengiant mesti medžiagas iš didelio aukščio. Triukšmo šaltiniai eksploatuojami tik dienos metu.; 
buitinės ir paviršinės nuotekos tvarkomos vadovaujantis nuotekų tvarkymą reglamentuojančiais LR 
teisės aktais; vanduo gamyboje nenaudojamas; vykdoma nuolatinė gamyboje naudojamos 
technologinės įrangos techninė priežiūra; nuolat stebimas gamybos procesas ir prižiūrima, kad būtų 
laikomasi darbų saugos reikalavimų; rengiami darbuotojų mokymai, kurių metu darbuotojai 
supažindinami su bendrovės veiklos metu naudojamomis medžiagomis, įranga, jos veikimo 
principais; periodiškai atliekami rizikos veiksnių darbo vietose vertinimai. 
 

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

Šiuo metu Ežerėlyje gyvena apie 1850 gyventojų. Vadovaujantis Lietuvos oficialios statistikos 
duomenų bazėje pateikiamais rodikliais, 2020 metų pradžioje Kauno rajono savivaldybėje, 1496 km2 
ploto teritorijoje, bendras gyventojų skaičius buvo 96 423, kurių 13 299 gyveno mieste. Kauno 
apskrityje, 8086 km2 ploto teritorijoje, gyventojų skaičius siekė 562 841. Lietuvoje gyventojų 
skaičius 2020 m. pradžioje siekė 2 794 090. 

Apžvelgiant visuomenės sveikatos būklę nagrinėjami Kauno 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. 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

PVSV ataskaitoje apžvelgta Kauno rajono ir LR gyventojų apsilankymų gydymo įstaigose, 
sergamumo kraujotakos, kvėpavimo, nervų sistemų ligomis, cukriniu diabetu, piktybiniais navikais 
pokyčiai pastarąjį dešimtmetį. 
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7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė 

Svarbiausias gyventojų rizikos grupes sudarytų - vaikai, pagyvenę žmones, nedarbingi žmonės. 
PVSV ataskaitoje nagrinėta gyventojų sudėtis pagal amžių, nedarbo lygis. 

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 

UAB „ERELITA FURNITURE“ veikla gali turėti įtakos aplinkos oro užterštumui cheminėmis 
medžiagomis ir kvapais bei dėl vykdom technologinių procesų ir autotransporto priemonių eismo 
keliamo triukšmo. 

Įvertinus teršalų sklaidos skaičiavimus aplinkos ore, didžiausią cheminių medžiagų ir kvapų 
koncentraciją teritorijoje, galima teigti, kad poveikio visuomenės sveikatai artimiausioje 
gyvenamojoje teritorijoje nebus. Atlikus esamo triukšmo lygio analizę, nustatyta, kad triukšmo lygis 
už veiklos sklypo ribų neviršys 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 3 dalis nurodo, kad ūkinei 
veiklai SAZ dydis nurodytas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (TAR, 2019-06-19, Nr. 
9862) 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 ir LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR 
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; aktuali redakcija), 
nustatyta tvarka. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19 
Nr. 9862) 2 priedo 47 punktu, baldų gamybai, čiužinių gamybai nustatomas 100 m SAZ dydis. 
Registruotos gyvenamosios ir visuomeninės teritorijos ar pastatai į normatyvines SAZ ribas 
nepatenka. 

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. 
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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 
Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir kompleksiškai išanalizavus žinomus aplinkos 
veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai gyvenamoje aplinkoje, galima daryti išvadą, 
jog neigiamo poveikio visuomenės sveikatai dėl UAB „ERELITA FURNITURE“ planuojamos 
ūkinės veiklos nebus. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 
Ribinių taršos verčių izolinijos telpa PŪV teritorijos ribose. SAZ ribos formuojamos jas sutapdinant 
su objekto teritorijos ribomis (žiūr. 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 „ERELITA 
FURNITURE“ vykdoma ir PŪV neatitinka kriterijų aplinkos monitoringo vykdymui. 

 
2 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 
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