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1.INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) 
Veiklos organizatorius UAB „Venteris“ 
adresas Santaros g. 3, Šilutė, LT-99113 Šilutės r. sav. 
telefonas, faksas mob.: (8 612)  78 387 
el. paštas venteris.uab@gmail.lt 
Kontaktinis asmuo Direktorius Modestas Griciūnas 

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 
 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 
PŪV teritorijoje planuojamas žuvų apdorojimas šaltuoju būdu (plovimas, skrodimas, pjaustymas, 
valymas) ir produkcijos pakavimas. Paruošta produkcija realizacijai bus išvežiojama į prekybos 
vietas. Veiklos metu numatoma apdoroti iki 4,9 t/parą žalios žuvies bei pagaminti iki 3,5 t/parą 
skrostos, pagal užsakovo pageidavimus išpjaustytos žalios žuvies produkcijos. 

Pagrindinė žaliava – žalia Lietuvos teritoriniuose vandenyse sugauta žuvis (karšiai, kuojos, sterkai, 
lydekos, nėgės, stintos), kurios metinės sąnaudos sieks iki 1274 t/m. Produkcijos pakavimui bus 
naudojama plastikinė (1 t/m.) ir kartoninė (2,5 t/m.) pakuotės. Patalpų ir įrengimų plovimui, 
valymui bus naudojama šarminė putojanti priemonė „BS Plusfoam“, metinės šios priemonės 
sąnaudos sieks iki 1,5 t/m. 

Patalpų šildymui/vėdinimui, patalpų ir teritorijos apšvietimui bei technologinių įrenginių darbui bus 
naudojama elektros energija. Metinės jos sąnaudos sieks 50 MWh/m. Kitų energijos išteklių PŪV 
metu naudoti neplanuojama. 

Vykdant žuvies apdorojimo cecho pastato eksploataciją iš gamtos išteklių 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 Šilutės miesto vandentiekio tinklų. Planuojamas vandens poreikis 
2000 m3/m. 

Planuojamos veiklos metu numatoma sukurti 10 darbo vietų. Darbas bus vykdomas darbo 
dienomis 8.00-17.00 val. 
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3.3. Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių 
išdėstymo planas 

Žuvies apdorojimo veiklą numatoma vykdyti 146 m2 vienaukščiame pastate, kuriame bus išskirtos 
gamybinės ir sandėliavimo patalpos. Administracinės ir darbuotojų buitinės patalpos (persirengimo 
patalpos, dušas, sanitarinis mazgas) nuo gamybinės zonos bus atskirtos. 

Sunkiuoju autotransportu atvežta žuvis į pastatą bus iškraunama dėžėse rankiniu būdu. Pirmiausia 
žuvis bus plaunama išskirtoje plovimo zonoje, o toliau nerūdijančio plieno vežimėliais pervežama į 
žuvies valymo patalpą. Priėmus didesnį žuvies kiekį, nei įmanoma apdoroti iš karto, dalis šviežios 
žuvies iki valymo bus saugoma šaldymo kameroje, kurioje bus palaikoma +2 - -4 0C. Žuvies valymo 
patalpoje elektriniais žuvies skutikliais bus pašalinami žuvų žvynai, peiliais atliekamas filetavimas. 
Išdorota žuvis, jei reikalinga – prieskoniuojama, saugoma žalios žuvies šaldymo 
kameroje/šaldiklyje ir autotransportu išvežama į prekybos vietas. 

Kad būtu išvengta maisto užteršimo, baigus darbą, maisto apdorojimo įranga, grindys, latakai, 
pagalbinės konstrukcijos, patalpų sienos ir maisto tvarkymo vietos turi būti švariai išvalomi. Valoma 
bus rankiniu būdu, plovimui bus naudojama priemonė „BS Plusfoam“. 

Veiklos metu susidarysiančios nuotekos (buitinės, gamybinės, lietaus) ir atliekos (šalutinės gyvūninės 
kilmės atliekos, buitinės, statybinės atliekos, nuotekų valymo dumblas) bus tvarkomos vadovaujantis 
LR teisės aktų reikalavimais. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas 

Pastato rekonstrukcijos darbai bus vykdomi ir veiklos pradžia numatomi 2017 m. pabaigoje - 2018 
m. pirmoje pusėje. Planuojama veikla neterminuota. 

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

Šiuo metu rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – atidalinti 
bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis, suformuojant atskirus žemės sklypus. 
PŪV vykdymo sklypo dalies naudojimo būdą numatyta pakeisti iš gyvenamųjų teritorijų į pramonės 
ir sandėliavimo objektų teritorijų. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama 
pritaikant esamo ūkinio pastato patalpas PŪV. Šiuo metu rengiamas statinio paskirties keitimo 
projektas. Pasikeitus veiklos pobūdžiui teritorijoje, reikalinga įvertinti PŪV galimą neigiamą poveikį 
visuomenės sveikatai. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Planuojamos veiklą pasirinkta vykdyti bendrovės vadovo turimose patalpose, teritorijoje yra visa 
planuojamai veiklai reikiama infrastruktūra (išskyrus įvažiavimą į teritoriją). Nors aplink 
gyvenamieji namai ir teritorijos jų statybai, bet atsižvelgiant į tai, kad PŪV apimtys nedidelės, 
planuojamas technologinis procesas nesudėtingas ir netaršus, tai kitos vietos alternatyvos 
nesvarstytos. 

PŪV metu bus naudojami paprasti virtuvės įrankiai, smulkiai buitinei technikai priskiriami įrenginiai. 
Duomenų apie alternatyvius žuvies išdorojimo įrankius ar įrangą nėra. 

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

Bendrovės veiklos vieta – 0,2335 ha žemės sklypas esantis adresu Santaros g. 3, Šilutė. Veiklą 
numatoma vykdyti pietinėje 0,1213 ha ploto sklypo dalyje. Vieta nėra svarbi nei visuomeniniu, nei 
archeologiniu požiūriu. Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, išsidėsčiusi mažaaukščių 
gyvenamųjų namų Naujakurių kvartale Šilutės miesto teritorijoje. Veiklos žemės sklypą supa kitos 
paskirties sklypai, priskiriamos gyvenamosioms teritorijoms (mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) ir vienas sklypas skirtas 
komercinės paskirties objektų teritorijoms. UAB „Venteris“ teritorijos ir gretimai jos esančių kitų 
žemės sklypų ribos ir naudojimo paskirtis pateikiama Kadastro žemėlapio ištraukoje (žr. 1 pav.). 
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Sklypo 

kadastro Nr. 
Tikslinė 
paskirtis 

Naudojimo būdas Registruoti statiniai 

8867/0008:183 Kita 
Gyvenamosios teritorijos 
(mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos) 

Gyvenamasis namas, ūkinis 
pastatas, šiltnamis 

8867/0008:167 Kita 
Gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

Gyvenamasis namas, sandėlis  

8867/0008:151 Kita 
Gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

Gyvenamasis namas, sandėlis, 
šiltnamis, šulinys 

8867/0008:180 Kita 
Gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijos) 

Mokykla 

8867/0008:169 Kita 
Komercinės paskirties objektų 
teritorijos 

Parduotuvė 

8867/0008:174 Kita 
Gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

Gyvenamas namas, ūkinis 
pastatas, sandėlis, šiltnamis (2 
vnt.) 

8867/0008:141 Kita 
Gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

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

8867/0008:59 Kita 
Gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) 

- 

1 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys. 
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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) planuojamai veiklai nėra nustatomos sanitarinės apsaugos zonos. LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, 
Nr. 22-652; aktuali redakcija) 601.1. papunktyje numatyta, kad objektams, kurių pajėgumas iki 5 t 
žuvų per parą, nustatomas 50 m SAZ dydis.  

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 „Venteris“ veikla planuojama žemės sklype kad. Nr. 8867/0008:183 (Šilutės m. k.v.). 
Planuojamos veiklos žemės sklypo kurio plotas yra 0,2355 ha, paskirtis – kita, naudojimo būdas – 
gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Veiklos 
žemės sklype nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI. Elektros linijų 
apsaugos zonos (plotas nenurodytas). PŪV žemės sklype registruoti pastatai: gyvenamasis namas (un. 
Nr. 8899-8000-716, paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), ūkinis pastatas (un. Nr. 8899-8000-
7020, paskirtis – pagalbinio ūkio), šiltnamis (un. Nr. 8899-8000-7031, paskirtis – pagalbinio ūkio). 
Veiklą numatoma vykdyti ūkiniame pastate. 

4.3. Vietovės infrastruktūra. 

Sklype yra visa planuojamai veiklai vykdyti reikiama inžinerinė infrastruktūra: elektros linijos, 
vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir lietaus) surinkimo tinklai, įrengtos gatvės. Įvažiavimas į Modestui 
Griciūnui atidalinamą žemės sklypo dalį bus įrengtas iš Dzūkų gatvės. PŪV metu kita sklypo 
inžinerinė infrastruktūra nekis. Gamybinės nuotekos prieš išleidimą į tinklus bus apvalomos 
numatomoje montuoti riebalų gaudyklėje. 

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. 

Šiuo metu žemės sklype vykdoma gyvenamoji veikla. Žemės sklype registruotame ūkiniame pastate 
pradėjus PŪV, gyvenamoji veikla ir toliau bus tęsiama gyvenamajame name. Rytinėje pusėje 
planuojamos veiklos žemės sklypas ribojasi su parduotuvės ir mokyklos sklypais (mokyklos veikla 
šiuo metu nevykdoma; išduotas statybą leidžiantis dokumentas pastato paskirties keitimui į 
gyvenamąją paskirtį). Likusios gretimybės – gyvenamieji mažaaukščiai namai (žiūr. 2 pav. 12 psl.). 
Artimiausia rekreacinė teritorija – Pagraudos ir Komunarų gatvėmis ribojamas Naujakurių kvartalo 
parkas, esantis 85 m atstumu. Artimiausia švietimo įstaiga – 0,78 km atstumu esanti Šilutės sporto 
mokykla. Artimiausia gydymo įstaiga yra už 1,12 km esantis medicinos centras „Puriena“. 

Šiuo metu informacinis Šilutės rajono savivaldybės teritorijų planavimo duomenų banko registras 
nėra parengtas. Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos 
ministerijos planuojamų teritorijų žemėlapio duomenimis, nagrinėjamo objekto gretimybėje naujų 
gyvenamųjų, visuomeninių ar rekreacinių teritorijų steigimo teritorijų planavimo dokumentai 
nerengiami. Vadovaujantis Šilutės rajono bendrojo plano, patvirtinto 2010 m. lapkričio 25 d. 
sprendimu Nr. T1-1586, UAB „Venteris“ planuojamos veiklos žemės sklypas priskiriamas esamoms 
mažo užstatymo tankio gyvenamosioms teritorijoms. Prieš veiklos pradžią, nekeičiant žemės sklypo 
paskirties, bus keičiamas naudojimo būdas iš gyvenamųjų teritorijų į pramonės ir sandėliavimo 
teritorijų. Šiuo tikslu yra pradėtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. 
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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 taršą teritorijoje gali išsiskirti žuvies išdarinėjimo metu. Taip pat aplinkos oro kokybę nežymiai 
galėtų įtakoti mobilūs (neorganizuoti) taršos šaltiniai – autotransportas. Planuojamos veiklos metu į 
aplinkos orą bus išskiriami baltymų skilimo produktai. 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 bus 
išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto dioksidas, kietosios dalelės, sieros dioksidas, LOJ, 
sieros vandenilis ir trimetilaminas. 

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 (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. 
 Foninių koncentracijų įvestis (žr. 20 psl. skyrių Aplinkos oras). 

 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 Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-03-21 raštu Nr. (28.3)-A4-3025 
„Dėl aplinkos oro foninės taršos“. 

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 šaltinio darbo laikas. Priimama, jog 
taršos šaltinis dirbs iki 2060 val. per metus. 

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

Žuvies išdarinėjimo metu į aplinką per ventiliacijos sistemą gali išsiskirti NMLOJ: sieros vandenilis 
ir trimetilaminas. Teršalų poveikis sveikatai vertinamas vadovaujantis LR aplinkos ministro ir LR 
sveikatos ministro 2000-10-30 įsakymu 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) bei LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 
2001-12-11 įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, 
Nr.106-3827, galiojanti redakcija). Kvapų poveikis visuomenės sveikatai vertinamas vadovaujantis 
LR sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 įsakymu 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 užsienio literatūros šaltiniais. 

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 gali siekti iki 
0,90 OUE/m3 ir nesieks kvapo slenksčio vertės, 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 vykdymo teritorijos 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). 

Šiuo metu teritorijoje vykdoma gyvenamoji veikla, pagrindiniai triukšmo šaltiniai – gyvenamoji 
veikla ir autotransportas. Esamo triukšmo lygio įvertinimui naudoti Šilutės mieste vykdomo triukšmo 
monitoringo duomenys. 

Planuojamos veiklos teritorijoje identifikuoti šie stacionarūs padidinto triukšmo šaltiniai: šilumos 
siurblio „Oras-oras“ išorinis blokas; šaldytuvo/šaldiklio kondensatorius. PŪV metu teritorijoje dienos 
periodu (nuo 06:00 val. iki 18:00 val.) triukšmą skleis į teritoriją atvyksiantis sunkusis autotransportas 
– žaliavas, produkciją, atliekas gabenantys sunkvežimiai, krovininiai mikroautobusai (iki 5 
aut./dieną) ir lengvieji automobiliai (iki 10 aut./dieną). 

Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA 
programinę įrangą. Skaičiavimais nustatyta, kad prognozuojamas ekvivalentinis triukšmo lygis už 
bendrovės žemės sklypo ribų neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių dienos (Ldiena), 
vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (aplinkoje, veikiamoje 
transporto sukeliamo triukšmo) pagal HN33:2011. Apibendrinat triukšmo vertinimo rezultatus 
galima teigti, kad planuojama veikla neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai už objekto 
teritorijos ribų, todėl ūkinės veiklos SAZ ribas galima formuoti jas sutapdinant su veiklos vykdymo 
teritorijos ribomis. 

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

UAB „Venteris“ PŪV neigiamo poveikio kitiems visuomenės sveikatai įtaką darantiems veiksniams 
(vietovės darbo rinkai, vandens ir maisto kokybei, išsilavinimo galimybėms, bendravimui ir kitiems 
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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 „Venteris“ naudojamos šios poveikį aplinkai mažinančios priemonės: gamybinės nuotekos 
prieš išleidimą į komunalinius nuotekų tinklus bus apvalomos riebalų gaudyklėje; transporto 
priemonių eismas ir bendrovės veikla bus vykdoma tik dienos periodu; numatoma vykdyti nuolatinę 
veikloje naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą; stebėti gamybos procesą ir prižiūrėti, 
kad būtų laikomasi darbų saugos reikalavimų; bus  rengiami darbuotojų mokymai, kurių metu 
supažindinama su bendrovės veiklos metu naudojama įranga, jos veikimo principais; bus laikomasi 
maisto produktų gamybai taikomų higienos reikalavimų, vykdomi patalpų ir įrangos plovimai; 
numatoma taikyti RVASVT sistemą. 
 

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

Vadovaujantis 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, Šilutės rajone buvo registruoti 45156 
gyventojai, Šilutės seniūnijoje – 22875 gyventojai, Šilutės mieste – 17775 gyventojai.  

Šilutės miesto atskirų sveikatos rodiklių duomenų bazės nėra, todėl apžvelgiant visuomenės sveikatos 
būklę nagrinėti viso Šilutės 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 

Šilutės rajono savivaldybėje natūralus gyventojų prieaugio rodiklio reikšmė pastaraisiais metais 
didėjo, bet kaip ir Lietuvos mastu, išliko neigiamas. Mirčių struktūra būdinga daugeliui ekonomiškai 
išsivysčiusių šalių ir jau daugelį metų nekinta: pagrindinės mirčių priežastys 2013-2015 metais buvo 
kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys. PVSV ataskaitoje 
apžvelgta 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 

UAB „Venteris“ PŪV gali turėti įtakos aplinkos oro cheminės taršos, taršos kvapais padidėjimui bei 
dėl vėdinimo/šildymo 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 nebus. Triukšmo modeliavimo rezultatai parodė, kad triukšmo lygis už 
objekto veiklos teritorijos ribų neviršija ribinių lygių. Galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos 
įtakos visuomenės sveikatai. 
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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 įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; galiojanti 
redakcija) esamai ir PŪV SAZ nėra nustatomos. 

 
2 pav. Brėžinys su nurodytomis SAZ ribomis. 

LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija) 601.1. papunktyje numatyta, kad objektams, 
kurių pajėgumas iki 5 t žuvų per parą, nustatomas 50 m SAZ dydis. Į normatyvinės SAZ ribas patenka 
9 sklypai: visų jų paskirtis kita, vieno sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų 
teritorijos, likusiųjų – gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos arba 
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, UAB „Venteris“ PŪV SAZ ribas siūloma nustatyti 
pagal teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų 
aplinkai reglamentuojamų ribinių taršos verčių izolinijas. Nustačius SAZ ribas pagal šią liniją, bus 
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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 veiklos teritorijos ribose – SAZ ribos formuojamos jas sutapdinant su planuojamos 
veiklos teritorijos ribomis (žr. 2 pav.). Ūkinė veikla planuojama taip, kad į formuojamos SAZ ribas 
nepatektų nė viena gyvenamoji teritorija. 

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 UAB „Venteris“ planuojamą ūkinę veiklą žemės sklypo, kurio kad. Nr. 8867/0008:183 
dalyje, nustatyta, jog veikla neturės žymios įtakos aplinkos oro kokybei, triukšmo ir kitos taršos 
padidėjimui ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų, todėl neigiamas poveikis visuomenės sveikatai 
nenumatomas. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 
Ribinių taršos verčių izolinijos telpa planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribose, todėl SAZ ribos 
formuojamos jas sutapdinant su planuojamos veiklos vykdymo teritorijos ribomis (žr. 2 pav.). 
Veiklos vykdymo teritorijos ribos nustatomos vadovaujantis žemės sklypo plane nurodytomis 
koordinatėmis. 

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 „Venteris“ 
vykdoma ir planuojama veikla neatitinka kriterijų aplinkos monitoringo vykdymui. 
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