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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 

 
Pavadinimas: UAB „HOVDEN" 
Adresas:  Šaulių g. 33-2, 92224 Klaipėda 
Įmonės kodas: 302624115 
Telefonas: 8 685 76395 
El. p.: liu.juska@gmail.com 

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 
RENGĖJAS 

 
Pavadinimas: UAB „Aplinkos vadyba“, į.k. 300513582 
Adresas: Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius 
Telefonas: 8 5 204 51 39, 8 613 22747; Faksas: 8 656 02625 
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt 
 
Kontaktinis asmuo: Kornelijus Klinga, mob. 8 640 35061. 
Ataskaitą parengė: Rimas Šiaulys, Kornelijus Klinga, Nerijus Dilba. 
Juridinio asmens licencija Nr. VSL-358. 
Fizinio asmens visuomenės sveikatos peržiūros specialisto licencija Nr. 0263-MH/SE/PV-09. 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

3.1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas 

 
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) pavadinimas – Minkštų baldų gamybos veikla. 

Ekonominės veiklos rūšies kodas: 31.09 – Kitų baldų gamyba, pagal Ekonominės veiklos rūšių 
klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės 
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.  

3.2. Planuojamas ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija, naudojami ištekliai 

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama per metus pagaminti 32550 m3 baldų 

produkcijos. Gamtos ištekliai PŪV veiklos metu naudojami nebus. Gamybos proceso metu bus 
naudojami audiniai, sinteponas, sponbondas, fiberteksas, veltinis, pakavimo plėvelė, kartono 
lakštai, ąžuolo kojos, plastikinės kojos, siūlai, porolonas, pagalvių užpildas, ančių plunksnos, karkaso 
medinės dalys, klijai. 

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

 
Sklype yra statinių kurie bus griaunami: pastatas - degalinė: bendras plotas - 67,21 m², 

užstatytas plotas - 81 m²; pastatas - siurblinė: bendras plotas - 7,31 m², užstatytas plotas - 10 m². 
PŪV metu planuojamas statyti gamybinės paskirties pastatas - taisyklingo stačiakampio formos, 

mailto:info@aplinkosvadyba.lt
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vienatūris, vieno aukšto, su mažo nuolydžio dvišlaičiu stogu. Planuojamas gamybinio pastato aukštis 
8,2 m, bendras plotas 4337,09 m², užstatymo plotas 4425,20 m².  

Pastate bus įrengiamas žaliavų sandėlis, siuvyklos/sukirpimo patalpos, gamybos linijos, 
gatavos produkcijos sandėlis, buitinės – administracinės, pagalbinės patalpos ir porolono apdirbimo 
patalpa. 

3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė 
 
3.4.1 lentelė. Veiklos vykdymo terminai, eiliškumas  

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

1. 
Dokumentų atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir visuomenės bei 

suinteresuotų subjektų informavimas 
2017 m., II ketv. 

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas 2017 m., II ketv. 

3. Techninio projekto rengimas ir derinimas 2017 m., II ketv. 

4. Statybos darbai 2017 m., III ketv. 

5. Numatomas eksploatacijos laikas Neterminuotas 

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

 
Poveikio visuomenės sveikatos vertinimas atliekamas sanitarinės apsaugos zonos nustatymo 

etape, kaip atskiras dokumentas. Šiuo metu yra atliktos atrankos procedūros dėl poveikio aplinkai 
vertinimo. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-04-27 priėmė atrankos išvadą Nr. (28.6)-A4-4521 - 
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

 
Alternatyvių planuojamos ūkinės veiklos vietų nenumatyta.  

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta  

 
PŪV veikla, Minkštų baldų gamybos veikla, bus vykdoma adresu Telšių apskr., Plungės r. sav., 

Plungės m., Lentpjūvės g. 14L (1 pav.).  
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1 pav. PŪV vieta (inf. šaltinis – www.regia.lt) 

 
Nagrinėjamas sklypas yra šiaurinėje Plungės miesto dalyje, Plungės r. savivaldybėje, Plungės 

m. seniūnijoje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 
duomenimis Plungės mieste 2011 m. gyveno 20 041 asmuo. Gamybinio pastato nauja statyba 
numatyta kitos paskirties teritorijoje, kurios naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų 
teritorijos. Gretimoje teritorijoje vyrauja komercinės, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

 Artimiausias gyvenamasis namas yra Margirio g. 1, Plungė, nuo PŪV žemės sklypo į šiaurės 
rytus nutolęs per ~47 m, gyvenamoji aplinka nutolusi per ~30 m. Kitos gyvenamosios teritorijos yra 
toliau – Margirio ir Lentpjūvės gatvėse. 

Informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą 
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo 

Nr.V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004-
09-02, Nr. 134-4878) priedo 21.1 punktu Baldų gamyba, baldų gamybos veiklai nustatoma 
normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 100 m. Į normatyvinės SAZ ribas patenka viena gyvenamoji 
aplinka. UAB „Hovden“ minkštų baldų gamybos veiklai apskaičiuotos (patikslintos) SAZ ribos, 
įvertinus ūkinę veiklą, sutampa su sklypo ribomis. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 2,5614 ha. Į 
rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka nepatenka. 

4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, informacija 

 
Veiklą planuojama vykdyti žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 6854/0001:196, unikalus 

numeris: 4400-2156-2141. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinės 
žemės patikėtinis – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Žemės sklypas 
išnuomotas UAB „Hovden“. 

4.3. Vietovės infrastruktūra , atliekų susidarymas ir tvarkymas 

 
Vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus prisijungiama prie centralizuotų miesto vandentiekio 

tinklų bei miesto buitinių nuotekų tinklus. Sklype bus įrengiami elektros tinklai. Patalpų šildymui 
planuojama naudoti geoterminę energiją. Paviršinės nuotekos bus valomos smėlio-naftos 
gaudyklėje, vėliau nuvedamos į planuojamą įrengti priešgaisrinę kūdrą nagrinėjamame sklype. PŪV 

PŪV vieta –  
Lentpjūvės g. 14L, Plungė 

http://www.regia.lt/
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metu bus vykdomi griovimo darbai, taip pat bus vykdomi naujo pastato statybos darbai. Šių darbų 
metu susidarys griovimo ir statybinės atliekos. Griovimo ir statybos darbų vykdymo metu 
susidarančios statybinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (Žin. 2007, Nr. 10-403 ir vėlesni pakeitimai) 
patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. PŪV veiklos metu, susidarančios atliekos bus 
rūšiuojamos, surenkamos į konteinerius ir perduodamos atliekų tvarkytojams. Į PŪV teritoriją 
privažiavimas numatomas iš asfaltuotos Lentpjūvės gatvės. 

4.4. Ūkinės veiklos vietos įvertinimas atsižvelgiant į kitas teritorijas, statinius 

 
Planuojama veikla atitinka pasirinktos teritorijos detaliojo plano (TPDR Nr. T1-258) bei Plungės 

miesto bendrojo plano sprendinius, patvirtintus Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 
24 d. sprendimu Nr. T1-139. Sklypas, kuriame planuojama vykdyti ūkinė veikla, neturi istorinės – 
kultūrinės vertės, nėra valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių apsaugos 
zonų ar juostų ir kitų saugomų teritorijų. Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų sklype 
nėra.  

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 

APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS   

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos vertinimas 

 
PŪV veiklos metu, numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl mobilių 

taršos šaltinių įtakos yra nežymus, PŪV veikloje stacionarių oro taršos šaltinių nebus, todėl numatomų 
išmesti į aplinką teršalų ribinių verčių viršijimo nebus.  

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

Planuojamos ūkinės veiklos metu nebus naudojamos medžiagos ir produktai turintys kvapo 
pajutimo slenkstį, todėl kvapai neišsiskirs.  

5.3. Fizikinės taršos vertinimas 

 
Dėl PŪV vykdomos veiklos, t.y. minkštų baldų gamybos, neatsiras papildomos vibracijos, 

šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. 
Triukšmo taršos modeliavimo rezultatai parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas 

triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypo ribų neviršys triukšmo ribinių 
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą. Taip pat 
nustatyta, kad aplinkinėse gatvėse pravažiuojančio autotransporto skleidžiamas triukšmas 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. 
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5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai 

 
Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės, todėl kiti veiksniai 

nenagrinėjami. 

5.5. Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai 
įtaką darantys veiksniai 

PŪV veikla numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje, artimoje aplinkoje 
vyrauja pramoniniai, sandėliavimo ir komercinės paskirties statiniai, visuomenei psichologinis 
poveikis dėl kraštovaizdžio pakitimo nenumatomas. Sklypo teritorijos dalyje numatomi įrengti vejos 
plotai, kurie padės pagyvinti PŪV teritoriją. Manoma, kad atsiradusios naujos darbo vietos 
visuomenei darys teigiamą ekonominį, socialinį ir psichologinį poveikį. 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės, todėl papildomos 
priemonės jam mažinti nenumatomos. 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ  

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

Išanalizavus Plungės miesto savivaldybės bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad 
dauguma demografinių rodiklių yra panašūs ir niekuo neišsiskiriantys iš bendro Lietuvos rodiklių 
konteksto. 

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

Išanalizavus Plungės miesto savivaldybės bei Lietuvos gyventojų sergamumo rodiklius, matyti, 
kad dauguma sergamumo rodiklių yra panašūs ir niekuo neišsiskiriantys iš bendro Lietuvos rodiklių 
konteksto. 

7.3. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

 
Populiacija – tai žmonių grupių, kurios skiriasi savo jautrumu žalingiems sveikatai veiksniams, 

visuma. Žmonių grupės jautrumą sveikatai darantiems įtaką veiksniams lemia keli faktoriai: amžius, 
lytis, esama sveikatos būklė. Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti dvi 
pagrindines rizikos grupes: 

1) Dirbantieji, tai grupė žmonių, kurie darbo sutartyje nustatytą laiką dirba galimos padidintos 
emocinės įtampos, fizikinių, cheminių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis.  

2) Gyventojai, tai grupė asmenų, gyvenančių arčiausiai nagrinėjamos teritorijos.  
PŪV veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms pateiktas 7.1 lentelėje. 
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7.3.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms 

Visuomenės grupės 
Veiklos rūšys ar 

priemonės, 
taršos šaltiniai 

Grupės dydis 
(asm. skaičius) 

Poveikis: 
teigiamas (+) 
neigiamas (-) 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 

1. Veiklos poveikio zonoje esančios visuomenės 
grupės (vietos populiacija) 

Triukšmas ir oro 
tarša 

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento 2011 m. 

visuotinio gyventojų ir būstų 
surašymo duomenimis 

Plungės mieste gyveno 20041 
asmuo 

0 

Neigiamas poveikis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje dėl 
planuojamos ūkinės veiklos 

nenumatomas 

2. Darbuotojai Gamyklos veikla 91 darbuotojas 0 
Pradėjus veiklą bus atliktas darbo 
vietų profesinės rizikos vertinimas 

3. Veiklos produktų vartotojai 
Minkštų baldų 

gamyba 
Neapibrėžtas skaičius + Aprūpinami produkcija naudotojai 

4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 

5. Bedarbiai 
Minkštų baldų 

gamybinis 
pastatas 

91 darbuotojas + Galimybė įsidarbinti 

6. Etninės grupės 0 0 nevertinta 0 

7. Sergantys tam tikromis ligomis (lėtinėmis 
priklausomybės ligomis ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

8. Neįgalieji 0 0 nevertinta 0 

9. Vieniši asmenys 0 0 nevertinta 0 

10. Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai, pabėgėliai 0 0 nevertinta 0 

11. Benamiai 0 0 nevertinta 0 

12. Kitos populiacijos grupės (areštuotieji, specialių 
profesijų asmenys, atliekantys sunkų fizinį darbą ir 
pan.) 

0 0 nevertinta 0 

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys) 0 0 nevertinta 0 
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7.4. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis  

 
Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenis 

pateiktas 7.1 ir 7.2 poskyriuose. 

7.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

 
Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės. Minkštų baldų 

gamybinio pastato eksploatacijos metu galimas nežymus vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos 
padidėjimas dėl automobilių transporto manevravimo teritorijoje. Suskaičiuotos oro teršalų 
koncentracijos ir apskaičiuoti triukšmo lygiai neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos 
apsaugai. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS 

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo 
Nr.V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004-
09-02, Nr. 134-4878) priedo 21.1 punktu Baldų gamyba, baldų gamybos veiklai nustatoma 
normatyvinė sanitarinė apsaugos zona 100 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės 
sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 2 punktu - planuojamos 
ūkinės veiklos - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą 
poveikį visuomenės sveikatai, Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali 
būti sumažinti.  

Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 
16 d. įstatymu Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos 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 sanitarinės apsaugos 
zonos ribų dydžiai.   

Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
gamybinio pastato išorinių sienų) patenka dalis gretimų kitos paskirties teritorijų. Į normatyvinės 
SAZ ribas (100 m), kai poveikio visuomenės sveikatai vertinimas nebūtų atliekamas, patenka vienas 
gyvenamųjų teritorijų žemės sklypas. 

Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles“ (Žin., 2004, Nr. 
134-4878 ir vėlesni pakeitimai), atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio tikslas 
įvertinus fizikinę ir cheminę taršą, jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų lygių vertes 
gyvenamojoje aplinkoje atlikti sanitarinės apsaugos zonos tikslinimą. 

UAB „Hovden“ minkštų baldų gamybos veiklai apskaičiuotos (patikslintos) sanitarinės 
apsaugos zonos dydis pagrįstas įvertinus fizikinius, cheminius ir kitus veiksnius. Rekomenduojamos 
SAZ dydis yra 2,5614 ha ir apima planuojamo objekto sklypą, adresu Lentpjūvės g. 14L, Plungė. SAZ 
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ribos sutapatinamos su planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribomis. Į rekomenduojamą SAZ 
gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka nepatenka.  

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS  

9.1. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 
pasirinkimo pagrindimas 

 
Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai: 
• Informacijos surinkimas ir apdorojimas; 
• Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė; 
• Triukšmo taršos modeliavimas; 
• Aplinkos oro taršos skaičiavimas; 
• Sveikatai darančių veiksnių kokybinis įvertinimas. 
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos statistikos 

departamento pateiktais statistiniais duomenimis, kuriais remiantis atlikta visuomenės sveikatos 
būklės analizė.  

Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus buvo naudota kompiuterinė programa CadnaA. 
Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų 
triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), 
įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir 
prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba 
absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama 
remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, 
pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo 
intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų 
(eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis 
skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus.  

Atliekant aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtinta „Teršiančių medžiagų, išmetamų 
į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“. 

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

 
Plungės m. gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys gali netiksliai 

atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis.  
Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo 

metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų 
atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. 
Laikoma, kad paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra 
nykstamai mažos, o turint tikslius įvesties duomenis, laikoma, kad sumodeliuoto triukšmo paklaida 
neviršija 1 dBA į didesnę ar mažesnę pusę.  

Aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimai atlikti naudojant Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtintą „Teršiančių 
medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“ metodiką. 
Metodikos rezultatų tikslumą lemia koregavimo sistema, trys koregavimo koeficientai ir mašinų 
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grupavimas į tris grupes: 1) automobilius, 2) traktorius ir kitas savaeiges mašinas, 3) nesavaeiges ir 
stacionarias mašinas. Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir 
objektyvūs. Įvertinus tai, kad skaičiavimai buvo atlikti pagal metodinius nurodymus, laikoma, kad 
gauti rezultatai neviršija leistinų neapibrėžčių. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

 
1) Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypo ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 4 punkte nustatytų 
ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti sumažinamos iki įmonės žemės sklypo ribos; 

2) Prognozuojamas transporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte nurodytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti sumažinamos iki 
įmonės žemės sklypo ribos; 

3) PŪV veiklos metu numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl mobilių 
taršos šaltinių įtakos yra nežymus, PŪV veikloje stacionarių oro taršos šaltinių nebus, todėl 
numatomų išmesti į aplinką teršalų ribinių verčių viršijimo nebus. Dėl PŪV veiklos atsiradusi 
papildoma oro tarša iš mobiliųjų taršos šaltinių neturės reikšmingos įtakos aplinkos oro užterštumui 
PŪV vietovėje, SAZ ribos gali būti sumažinamos iki įmonės žemės sklypo ribos; 

4) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatai nenumato galimo neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai, todėl kompensacinės priemonės nenumatomos. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

 
UAB „Hovden“ baldų gamybos veiklai apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę 

veiklą, sutampa su sklypo (unikalus Nr. 4400-2156-2141, kadastrinis Nr. 6854/0001:196) ribomis. 
Ūkinei veiklai naudojamo Žemės sklypo plotas sutampa su sanitarinės zonos plotu - 2,5614 ha. 
Rekomenduojama objekto sanitarinė zona yra pateikta 7 priede, rekomenduojamas SAZ plotas yra 
2,5614 ha.  

Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka nepatenka. 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ 
KONTROLĖS IR PAN. 

 
PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. PVSV  rezultatai 

nenumato galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, todėl rekomendacijų pateikimas 
netikslingas. 
 


