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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 

  
Pavadinimas: Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis 
Adresas: Veisiejų g. 17, LT-66245, Druskininkai 
Įmonės kodas: 152158248 
Telefonas: +37031358024; Faksas: +37031358024 
El. p.: dpu@druskininkai.lt  

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 
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt  
 
Kontaktinis asmuo: Julita Komkienė, mob. 8 676 54595. 
Ataskaitą parengė: Rimas Šiaulys, Julita Komkienė, 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 – statybinių ir griovimo atliekų 

tvarkymas, Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.  
Įmonės veikla bus vykdoma pagal ekonominės veiklos rūšies kodą: 38.32 Išrūšiuotų medžiagų 

atgavimas, 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 (teikiamos paslaugos), 
gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, 
gamtiniai, energiniai ištekliai 

 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio planuojama ūkinė veikla – statybinių ir griovimo 

atliekų tvarkymas. Planuojamas įrenginio pajėgumas – 1300 t/m. Druskininkų savivaldybės paslaugų 
ūkis savo atliekų tvarkymo įrenginių neturi, juos kiekvieną kartą prieš atliekų smulkinimo veiklą 
samdo iš įmonių, kurios laimi savivaldybės paskelbtus viešuosius pirkimus. Planuojami naudoti 
įrenginiai pateikti 3.2.1 lentelėje. 

 
3.2.1. lentelė. Atliekų tvarkymo metu planuojami naudoti įrenginiai 

mailto:dpu@druskininkai.lt
mailto:info@aplinkosvadyba.lt


POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas,  
Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.                                                                                                                 5 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Vnt. Panaudojimas 

1. Sunkiasvorė transporto priemonė (ekskavatorius) 1 Atliekų/ pagamintos produkcijos krovimas  

2. Mobilus smulkinimo įrenginys Extec C12 (žr. 1 pav.) 1 Atliekų perdirbimas 

3. Sunkiasvorė transporto priemonė 1 Atliekų vežimas 

 
Planuojamos tvarkyti atliekos pateiktos 3.2.2 lentelėje.  
 

3.2.2 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos metu tvarkomos atliekos 

Eil. 
Nr. 

Kodas Pavadinimas 
Didžiausias vienu 

metu laikomas 
kiekis, t 

Atliekų 
kiekis, 

t/metus 

Tvarkymas 

1. 17 01 01 Betonas  400 1300 R5 – kitų neorganinių medžiagų 
perdirbimas ir (arba) 
atnaujinimas; 
R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 
skirtų atliekų laikymas 

2. 

17 09 04 

Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 
17 09 02 ir 17 09 03 

100 

 
Naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
Planuojamos ūkinės veiklos metu įrenginių veikimui bus naudojamas dyzelinis kuras. 

Planuojamas sunaudoti dyzelinio kuro kiekis – apie 200 l/m. Priimant, kad dyzelinio kuro tankis yra 
0,82 kg/l, dyzelinio kuro bus sunaudojama apie 0,164 t/m. Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo 
metu radioaktyvios medžiagos, cheminės medžiagos ir preparatai naudojami nebus.  

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

 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav. esančiame 

žemės sklypo (kad. Nr. 3878/0008:13) dalyje (1 pav.).  
 

 
1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta  

 

PŪV vieta  
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Ūkinę veiklą planuojama vykdyti žemės sklype kad. Nr. – 3878/0008:13, unikalus numeris – 
3878-0008-0013. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 7,1540 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise 
priklauso Lietuvos Respublikai. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma 0,56 ha ploto užimančioje 
žemės sklypo dalyje.  

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas 1 priede. 
Prieš pradedant ūkinę veiklą statybų ir griovimo darbai nebus vykdomi. Naujų infrastruktūros 

įrenginių statyti nenumatoma. Iki planuojamos ūkinės veiklos teritorijos yra įrengtas privažiavimo 
kelias, elektros tinklai, pro sklypą pravestos miesto vandentiekio ir buitinių ir paviršinių nuotekų 
surinkimo sistemos. Teritorija aptverta tvora, įrengti vartai.  

 
Technologinis procesas 
Atliekų priėmimas ir vežimas 
Planuojamos ūkinės veiklos metu bus tvarkomos Druskininkų savivaldybės kelių ir šaligatvių 

remonto metu susidariusios nepavojingos statybinės ir griovimo atliekos.  
Į Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio statybos ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelę 

nepavojingos statybinės atliekos bus transportuojamos įmonių, kurios laimi savivaldybės skelbiamus 
viešuosius pirkimus, samdomomis transporto priemonėmis. Siekiant, kad atliekos transportavimo 
metu nedulkėtų ir nekristų, bus naudojamos dengtos transporto priemonės. 

Prieš priimant atliekas atsakingas darbuotojas vizualiai patikrins, ar priimamos atliekos 
įrašytos į leidžiamų priimti atliekų sąrašą ir ar priimamose atliekose nėra pašalinių atliekų ar 
medžiagų. Taip pat bus patikrinami atliekas lydintys dokumentai (krovinio važtaraštis, lydraštis). 

Priimtų atliekų svoris bus nustatomas metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Druskininkų 
savivaldybės paslaugų ūkis savo svarstyklių neturi, jas nuomoja pagal sutartį iš įmonės, laiminčios 
savivaldybės skelbiamus viešųjų pirkimų konkursus. Nustatytas atliekų svoris bus registruojamas 
atliekų tvarkymo apskaitos žurnale.  

Atliekų laikymas 
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio priimtos statybinės atliekos bus laikomos 780 m2 

aikštelėje su nelaidžia vandeniui danga. Didžiausias vienu metu laikomų atliekų kiekis – 500 t. 
Statybos ir griovimo atliekos 780 m2 aikštelėje bus laikomos krūvoje, kurios aukštis 2-3m, iki 

kol prisikaups pakankamas kiekis, reikalingas pradėti smulkinimo darbus. Vadinasi, 1 m2 gali būti 
laikoma apie 0,64 t statybos ir griovimo atliekų.  

Statybos ir griovimo atliekos iki perdirbimo aikštelėje bus laikomos ne ilgiau kaip vienerius 
metus. 

Atliekų perdirbimas  
Planuojamos ūkinės veiklos metu nepavojingos statybinės ir griovimo atliekos bus 

perdirbamos atliekų tvarkymo aikštelėje.  
Planuojamas atliekų tvarkymo aikštelėje perdirbti atliekų kiekis – 1300 t/m. Atliekų perdirbimo 

metu bus pagaminama įvairios frakcijos skalda.  
Statybinių ir griovimo atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus smulkinimo įrenginys Extec 

C12, kurio našumas 350 t/val. Esant reikalui gali būti naudojamas ir kitų markių panašių parametrų 
trupinimo įrenginys. Statybinių ir griovimo atliekų perdirbimui naudojama mobili įranga atitiks 
statybos techniniame reglamente STR 2.01.08.2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 
birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus“. 
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Atliekos į smulkinimo įrenginį bus pakraunamos ekskavatoriumi, kuris atsivežamas kartu su 
smulkinimo įrenginiu įmonės, laimėjusios savivaldybės viešųjų pirkimų konkursą vykdyti atliekų 
smulkinimo veiklą. Perdirbimo įrenginys statybines ir griovimo atliekas susmulkina ir išrūšiuoja į 
skirtingų frakcijų atsijas ir metalo atliekas. Smulkinimo įrenginyje įrengta metalo gaudyklė, kurios 
pagalba bus atskirtos armatūros liekanos.  

Siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, smulkinamos atliekos ir sijojama 
skalda bus drėkinamos. Smulkinamos atliekos bus drėkinamos smulkintuve įmontuotais vandens 
purkštukais. Drėkinimui bus naudojamas vandentiekio vanduo. Gamybinės nuotekos nesusidarys, 
nes vanduo įsigers į statybinį laužą. 

Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas statybvietėje bus vykdomas vadovaujantis LR 
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimais.  

Produkcijos realizavimas 
Atliekų perdirbimo metu pagaminta produkcija (įvairių frakcijų skalda) bus sustumiama į krūvą 

100m2 skaldos laikymo aikštelėje ir laikoma iki realizacijos. Dalis susmulkintos skaldos išvežama iš 
karto ją susmulkinus, kita dalis gali būti laikoma kelis mėnesius iki jos išvežimo. Pagaminta produkcija 
gali būti naudojama kaip pagrindinė žaliava vystant infrastruktūrą - tai yra kelių pagrindui. 

Visa Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio teritorija yra aptverta 1,5m aukščio tvora.  
Atliekų laikymo zonų schema pateikta 2 pav.  

 

 
 

2 paveikslas. Teritorijos schema su pažymėtomis atliekų tvarkymo zonomis 
 

Darbo režimas 
Smulkinimas bus vykdomas kas puse metų po dvi dienas po 8 val., t. y. 32 val./metus. 

Pagaminta skalda bus laikoma skaldos laikymo aikštelėje ir per 1-2 mėn. išvežama.  

SUTARTINIAI ŽENKLAI 
         Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos riba 
         Atliekų tvarkymo zonos:  
         1 – statybinio laužo laikymo aikštelė,   
         2 – smulkinimo įrenginio laikymo vieta,  
         3 – susmulkintos skaldos laikymo vieta 
 

 
 

1 

2 

3 
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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. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas 2019 m. I ketv. 

2. Taršos leidimo gavimas 2019 m. I-II ketv. 

3.  Eksploatacijos pradžia 2019 m. 

3.5. Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos, 
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. 
– 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 2019 m. vasario 8 d. priėmė atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV išvadą Nr. (30.4)-
A4-1043: PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atrankos dėl PAV išvados kopija 
pridedama 2 priede. 

3.6. Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai 
atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės 
apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 
Ūkinės veiklos požiūriu, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos apimtyje buvo 

analizuotos dvi alternatyvos: 
 Nulinė alternatyva – jei planuojama ūkinė veikla nebūtų vykdoma;  
 I-oji alternatyva – numatoma eksploatuoti statybinių ir griovimo atliekų smulkinimo 

aikštelę, adresu Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav. 
Nulinės alternatyvos atveju daroma prielaida, kad mišrių griovimo ir statybinių atliekų 

smulkinimo aikštelė nebus įrengta ir eksploatuojama. Nulinės alternatyvos atveju: 
 nenaudojant planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo dalies būtų pažeistas Lietuvos 

Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnio reikalavimas: žemės savininkai ir kiti 
naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo 
būdą. 

PŪV vietos ir veiklos pasirinkimą lėmė ekonominiai, socialiniai ir aplinkosauginiai faktoriai, t. 
y.: 

 planuojamos ūkinės veiklos vieta pasirinkta atsižvelgiant į žemės sklypo naudojimo 
paskirtį – kita, būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Planuojama ūkinė 
veikla atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin., 2005, Nr. 14-
450 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinto Žemės naudojimo būdų turinio aprašo (toliau - 
Žemės naudojimo būdų turinio aprašas) 19 punkto (atliekų tvarkymo veiklą galima 
vykdyti žemės sklypuose, kurių paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos) reikalavimus; 

 sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, yra patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, 
t. y. šalia Verpėjų gatvės, kuria pasiekiamas rajoninis kelias Nr. 5007 Druskininkai – 
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Viečiūnai – Grūtas, teritorijoje yra išvystyta planuojamai ūkinei veiklai vykdyti 
reikalinga infrastruktūra;  

 aplinkosauginiu požiūriu pasirinktas sklypas nepatenka į saugomas ir/ar vertingas 
gamtiniu ar kultūriniu požiūriu teritorijas ir su jomis nesiriboja, todėl jame planuojama 
vykdyti veikla ženkliai nesutrikdys gamtinės ir antropogeninės aplinkos;  

 siekdamos įgyvendinti 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtos 
direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų (Direktyva 2008/98/EB) tikslus ES valstybės narės 
turi imtis priemonių, būtinų pasiekti, kad iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. nepavojingų 
statybos ir griovimo atliekų būtų paruošiamos pakartotinai naudoti, perdirbti ir kitaip 
naudoti. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą būtų prisidedama prie Direktyvoje 
2008/98/EB numatytų tikslų įgyvendinimo;  

 planuojamos ūkinės veiklos metu vykdoma atliekų tvarkymo veikla atitinka 
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius; 

 Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. vasario 8 d. priėmė išvadą Nr. (30.4)-A4-1043, 
kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (atrankos dėl PAV išvada 
pridedama 2 priede). 

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų 
dalis ir gyvenamąsias vietoves; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis 
kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis, esamos ir suplanuotos gretimybės, teritorijos, 
kurioje planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, 
ekonominiu, visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės 
apsaugos zonos, informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir 
įregistravimą, kita svarbi informacija 

 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav. (1 pav.). 

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta 1 priede. 
Nagrinėjama teritorija yra į šiaurės rytus nuo Druskininkų, dešiniajame Nemuno krante. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis Viečiūnuose 2016 m. gyveno 1990 
gyventojai. 

Remiantis Druskininkų savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-51 “Dėl 
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Druskininkų savivaldybės 
teritorijos bendrasis planas) patvirtintu pagrindiniu (reglamentų) brėžiniu (3 pav.) nustatyta, kad: 

 Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į verslo ir pramonės teritorijų funkcinę zoną; 
 Teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka Druskininkų savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano sprendinius.  
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3 pav. Ištrauka iš Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio (reglamentų) 

brėžinio (inf. šaltinis – www.druskininkai.lt) 
 

Artimiausi gyvenamieji namai (Verpėjų g 20A, Verpėjų g. 20B, Verpėjų g. 16, Perkūno g. 13) 
nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolę 150-190m atstumu (žr. 4 pav.).  

 
4 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta gyvenamųjų namų atžvilgiu 

 
Artimiausia gydymo įstaiga, Viečiūnų ambulatorija, Verpėjų g. 11, Viečiūnai, nuo PŪV 

teritorijos nutolusi 0,3 km atstumu. Artimiausia ugdymo įstaiga, Viečiūnų pagrindinė mokykla 
Jaunystės g. 8, Viečiūnai, nuo atliekų tvarkymo aikštelės nutolusi 0,5 km atstumu (žr. 5 pav.).  

PŪV vieta  
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5 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta artimiausios gydymo ir ugdymo įstaigų atžvilgiu 

 
Atliekų tvarkymo aikštelės gretimybėse įsikūrę ūkio subjektai: metalo apdirbimo įmonė, 

didmenine automobilių prekyba užsiimanti įmonė.  
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su vandenviečių 

apsaugos zonomis (toliau – VAZ) žemėlapiu nustatyta, kad PŪV teritorija nepatenka į vandenviečių 
apsaugos zonas. Artimiausia požeminė geriamojo gėlo vandens vandenvietė (Reg. Nr. 2365), nuo 
PŪV teritorijos nutolusi ~0,22 km pietryčių kryptimi, artimiausia požeminė mineralinio vandens 
vandenvietė (Reg. Nr. 4671), nuo PŪV teritorijos nutolusi ~0,66 km pietryčių kryptimi  (6 pav.). 

Reikšmingas neigiamas poveikis vandenvietėms nenumatomas, nes: 
 planuojamos ūkinės veiklos metu buitinės ir gamybinės nuotekos nesusidarys; 
 paviršinės nuotekos valomos teritorijoje esančioje naftos gaudyklėje, iš kurios vėliau 

pateks į UAB „Druskininkų vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus tinklus.  

 
6 pav. Artimiausios požeminio vandens vandenvietės (inf. šaltinis – www.lgt.lt) 

 
Vykdoma veikla nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes planuojama 

ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma tokio pobūdžio veikla, gretimoje 
teritorijoje vyrauja pramonės, komercinės paskirties teritorijos, sutinkami pavieniai gyvenamieji 
namai. Visuomeninės paskirties pastatų, rekreacinių, kurortinių teritorijų gretimybėse nėra. 
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Sklypas, kuriame bus vykdoma 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.  

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 ir vėlesni pakeitimai) priedo 22.2 punktu, ne metalo laužo ir atliekų perdirbimui 
nustatoma normatyvinė sanitarinės apsaugos zona 500 m. 

Į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, kai neatliekamas PVSV, (SAZ ribos pažymėtos nuo 
taršos šaltinių) patenka žemės ūkio, kitos, gyvenamosios paskirties žemės sklypai ir visuomeninės 
paskirties pastatas – Viečiūnų ambulatorija. Žemės sklypai, patenkantys į normatyvinę sanitarinę 
apsaugos zoną, pateikti 7 pav. 

 

 
7 pav. Į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną patenkantys sklypai 

 
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 

PŪV vieta  

Normatyvinė SAZ 
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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.  

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 nustatymą.  

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima teritoriją, kurioje planuojama vykdyti 
ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 0,56 ha. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos 
zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji 
aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

 
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 (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko kopija) 

 
Ūkinę veiklą planuojama vykdyti žemės sklypo kad. Nr. – 3878/0008:13, unikalus numeris – 

3878-0008-0013 dalyje. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 7,1540 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise 
priklauso Lietuvos Respublikai. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma 0,56 ha ploto užimančioje 
žemės sklypo dalyje.  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
o XVI. Kurortų apsaugos zonos. Plotas – 7,154 ha; 
o XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. 

Plotas – 1,90 ha; 
o XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Plotas – 0,20 ha; 
o VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas – 0,16 ha; 
o I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas – 0,048 ha. 

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta 1 priede. 

4.3. Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas 
ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo 
keliai ir kt.) 

 
Vandens tiekimas. 
Vanduo buitinėms ir gamybinėms reikmėms nebus naudojamas. Siekiant išvengti dulkių 

atliekų smulkinimo ir skaldos sijojimo metu atliekos bus apipurškiamos vandeniu. Vanduo  bus 
tiekiamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Planuojama sunaudoti apie 3 m3 vandens per metus.  

 
Energijos tiekimas. 
Elektros energija planuojamos ūkinės veiklos metu nebus naudojama.  
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Nuotekų surinkimas. 
Buitinės nuotekos 
Planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys buitinės nuotekos.  
Gamybinės nuotekos 
Planuojamos ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidarys. Drėkinimui naudojamas 

vanduo įsigers į smulkinamas atliekas ar sijojamą skaldą. 
Paviršinės nuotekos 
Paviršinės nuotekos susidarys nuo kietųjų dangų. 
Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo kietų dangų apskaičiuojamas pagal 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: 

𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 𝐻 ∙ 𝑌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑘 = 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Čia: 
𝐻 – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis 
Druskininkuose mieste 650 mm (inf. šaltinis -  http://www.meteo.lt/lt/krituliai); 

𝑌 –  paviršinio nuotėkio koeficientas (0,83 –  kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms); 
𝐹 – teritorijos plotas, ha; 
𝑘 –  paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 – sniegas 

neišvežamas, 0,85 – sniegas išvežamas). 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 650 ∙ 0,83 ∙ 0,078 ∙ 1 = 420 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

 
Lietaus nuotekos valomos teritorijoje esančioje naftos gaudyklėje, iš kurios vėliau patenka į 

UAB „Druskininkų vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus tinklus.  
Nagrinėjamoje teritorijoje susidariusių paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu 
Nr. D1-193, nustatytų DLK: metinė SM – 30 mg/l; momentinė SM – 50 mg/l; metinė BDS5 – 25 mg/l; 
momentinė BDS5 – 50 mg/l; metinė NP – 5 mg/l; momentinė NP – 7 mg/l. 

 
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. 
Įmonėje susidarančių ir planuojamų susidaryti bei laikinai laikomų atliekų kiekiai pateikti 4.3.1 

lentelėje. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus vykdoma atliekų apskaita, pildomas atliekų 
tvarkymo apskaitos žurnalas, rengiama atliekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita. 

Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimo metu susidarys nepavojingosios metalo atliekos. 
 

4.3.1 Lentelė. Susidarantys atliekų kiekiai 
Atliekos 

Pavadinimas 
Susidarantis atliekų 

kiekis t/metus 
Kodas pagal 

atliekų sąrašą 
Pavojingumas Būsena 

Juodieji metalai 0,26 19 12 02 Nepavojingoji Kieta 

Spalvotieji metalai 0,26 19 12 03 Nepavojingoji Kieta 

Viso: 0,52 - - - 

 
Susisiekimo, privažiavimo keliai. 
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PŪV teritorija bus pasiekiama įvažiavimu nuo Verpėjų g., 1 paveiksle pateikta transporto 
judėjimo kelio į PŪV teritoriją schema. Planuojama kad per parą į objektą atvyks ir išvyks 2 krovininės 
sunkiasvorės transporto priemonės. 

4.4. Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą 
ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės 
paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos 
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus 
visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame 
žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų) 

 
Remiantis Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių pagrindiniu 

(reglamentų) brėžiniu (3 pav.) nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į verslo 
ir pramonės teritorijų funkcinę zoną. Teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka 
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.  

Artimiausi gyvenamieji namai (Verpėjų g 20A, Verpėjų g. 20B, Verpėjų g. 16, Perkūno g. 13) 
nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolę 150-190m atstumu. 

Artimiausia gydymo įstaiga, Viečiūnų ambulatorija, Verpėjų g. 11, Viečiūnai, nuo PŪV 
teritorijos nutolusi 0,3 km atstumu. Artimiausia ugdymo įstaiga, Viečiūnų pagrindinė mokykla 
Jaunystės g. 8, Viečiūnai, nuo atliekų tvarkymo aikštelės nutolusi 0,5 km atstumu.   

Planuojamos ūkinės veiklos artimoje aplinkoje vyrauja komercinės ir pramonės paskirties 
teritorijos, sutinkami pavieniai gyvenamieji namai. Visuomeninės paskirties pastatų, rekreacinių, 
kurortinių teritorijų PŪV teritorijos gretimybėse nėra. 

 

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 

 
Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų CO, NO2, KD10, KD2.5 ir LOJ pažemio 

koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos 
ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. 

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

 
Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapai nesusidarys ir neturės poveikio visuomenės sveikatai.  

5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas 

 
Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje ir prie planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų bet kuriuo paros metu 
neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 
33:2011 1 lentelės 4 punktą; 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas,  
Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.                                                                                                                 16 

Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojamos ūkinės 
veiklos susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet 
kuriuo paros metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 
3 punktą.   

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, 
kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, galimas jų 
poveikis visuomenės sveikatai 

 
Planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai nedarys. 

5.5. Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai 
įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos 
norminiuose teisės aktuose 

 
Ekonominiai veiksniai 
Remiantis Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriaus informacija, Druskininkų skyriaus 

teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje 2018 m. rugpjūčio mėnesį nedarbo lygis siekė 8,5 
% visų darbingo amžiaus gyventojų. Planuojama, kad pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą įmonėje 
bus išlaikytos esamos darbo vietos. Sėkminga įmonės veikla daro teigiamą ekonominį, socialinį ir 
psichologinį poveikį visuomenei.  

 
Socialiniai veiksniai 
Planuojama ūkinė veikla numatoma esamoje užstatytoje teritorijoje, artima PŪV aplinka nėra 

tankiai apgyvendinta, sutinkami pavieniai gyvenamieji namai.  
 
Psichologiniai veiksniai 
Visuomenę sudaro įvairių psichologinių tipų, įvairios sveikatos ir socialinės padėties, išsilavinimo 

žmonės, todėl ir reakcija į aplinką šalia gyvenamosios vietovės gali būti skirtinga.  
Visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl planuojamos ūkinės veiklos 

vykdymo nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:  

 planuojama ūkinė veikla numatoma verslo ir pramonės objektų teritorijoje (remiantis 
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių pagrindiniu (reglamentų) 
brėžiniu); 

 ūkinė veikla nagrinėjamoje teritorijoje neprieštarauja Druskininkų savivaldybės bendrojo 
plano sprendiniams; 

 planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje šiuo metu jau vykdoma komercinė ir pramonės 
veikla, visuomenei psichologinis poveikis dėl kraštovaizdžio pakitimo nenumatomas;  

 cheminės bei fizikinės taršos poveikio gyvenamajai ir visuomeninės paskirties aplinkai 
nebus.  
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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  

 
Metodas 
Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta remiantis Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių 
duomenimis. 

Išnagrinėti Druskininkų savivaldybės (dalinai Viečiūnų miestelio) statistiniai duomenys, kurie 
lyginami su Lietuvos Respublikos vidurkiais. 

 
Rezultatai 
Gyventojų skaičius. Remiantis gyventojų surašymo (2001 m. – 2011 m.) bei Statistikos 

departamento duomenimis, Viečiūnų miestelyje (iki 2016 m. buvo gyvenvietė) 2016 m. gyveno 1990 
gyventojų. Remiantis gyventojų surašymo duomfenimis, Viečiūnų miestelyje 2011 m. gyveno 1708 
gyventojai, 2001 m. gyveno 1786 gyventojai.   

Pagal 2001-2016 metų statistinius duomenis matyti, kad Viečiūnų miestelyje vyrauja 
gyventojų sk. didėjimo tendencija.  

Remiantis statistiniais duomenimis Druskininkų savivaldybėje 2019 metų pradžioje gyveno 
19358  gyventojai (2018 m. – 19605 gyventojai).  

Lietuvos Respublikoje 2019 metų pradžioje gyveno 2793986 gyventojai (2018 m. – 2808901 
gyventojai).  

Pagal statistinius duomenis matyti, kad iki 2016 m. Viečiūnų miestelyje vyravo gyventojų sk. 
didėjimo tendencija, o Druskininkų savivaldybėje ir Lietuvos Respublikoje paėmus bendrai – vyrauja 
gyventojų mažėjimo tendencija.  

Atsižvelgiant į 2001–2016 metų bendrus statistinius duomenis matyti, kad Viečiūnų miestelyje 
gyventojų sk. padidėjo 204 asmenimis, o Druskininkų savivaldybėje sumažėjo 1370 asmenimis 
(2015-2019 m.), Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo 127276 asmenimis (2015-2019 m.). 
Gyventojų skaičiaus padidėjimui Viečiūnų miestelyje įtakos galėjo turėti pagerėjusios gyvenimo 
sąlygos, kas sąlygojo gyventojų migraciją į miestelį. Druskininkų sav. gyventojų sk. sumažėjimui 
įtakos galėjo turėti gyventojų emigracija, migracija į didesnius miestus ir kt. faktoriai.  

Kadangi daugiau duomenų apie Viečiūnų miestelį nėra, toliau nagrinėjami tik Druskininkų 
savivaldybės ir Lietuvos Respublikos statistiniai duomenys.  

Remiantis 2019 m. duomenimis, apie 56,2 proc. gyventojų Druskininkų savivaldybėje sudarė 
moterys, apie 43,8 proc. – vyrai. 

Lyginant gyventojų skaičiaus pasiskirstymą 2015–2019 metais pagal lytį, matyti, kad 
Druskininkų savivaldybėje daugumą sudaro moteriškos lyties asmenys. Ši tendencija nesikeičia eilę 
metų ir tam priežastis galėtų būti fiziniai veiksniai (traumos, autoįvykiai, gyvenimo būdas ir kt.), ligos, 
emigracija ir t.t. Skirtumą sudaro 2384 gyventojai (2019 m.). Panaši tendencija (moteriškos lyties 
gyventojų dominavimas) pastebimas ir paėmus bendrai visoje Lietuvoje. 
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Pasiskirstymas pagal amžių. Didžiausią gyventojų dalį 2019 m. pradžioje Druskininkų 
savivaldybėje sudarė darbingo (20-29 metų ir 45-69 metų) amžiaus asmenų grupės (apie 50,5 proc.), 
kuriose didžiausią grupę sudarė 45-69 metų amžiaus gyventojai. Apie 17,7 proc. – gyventojai iki 20 
metų amžiaus, vyresnių nei 69 metų gyventojų – apie 17,5 proc. Paėmus Lietuvos Respublikos ir 
Druskininkų savivaldybės 2019 m. rodiklius, matyti, kad gyventojų amžiaus tendencija yra panaši. 
Dominuoja darbingo amžiaus gyventojai.  

Įvertinus Lietuvos Respublikos ir Druskininkų savivaldybės 2019 m. rodiklius, matyti, kad 
gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yra panašus. Dominuoja darbingo priešpensinio 
amžiaus gyventojai. 

Gimstamumas. 2018 metais (2019 m. duomenų nėra) Druskininkų savivaldybėje gimė 189 
naujagimiai. 1000-iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius analizuotoje savivaldybėje – apie 9,76 
naujagimio. Lietuvoje šis rodiklis yra didesnis (apie 10,04 naujagimio/1000 gyv.).  

Natūrali gyventojų kaita. 2017 metais (2018 m. nėra duomenų) Druskininkų savivaldybėje 
natūrali gyventojų kaita buvo neigiama (apie -7,03/1000gyv.), tai reiškia, kad Druskininkų 
savivaldybėje didesnis mirusiųjų skaičius nei gimusiųjų. Lietuvoje natūralios gyventojų kaitos 
tendencijos rodiklis panašus neigiamas, bet mažesnis (apie -4,02/1000 gyv.).  

Palyginus natūralios kaitos vidurkius Lietuvoje bei Druskininkų savivaldybėje 2014-2018 
metais, matyti, kad Druskininkų savivaldybėje gimstamumas turi tendenciją kisti, o Lietuvoje – 
mažėti. Tam įtakos galėjo turėti socialinės gerovės, buitinės, finansinės ir kt. sąlygos. 

Mirtingumas. Druskininkų savivaldybėje 2017 metais (2018 m. duomenų nėra) mirė 306 
asmenys, iš kurių: 151 moterys ir 155 – vyrai. Druskininkų savivaldybės mirčių skaičius 1000-iui 
gyventojų yra didesnis nei Lietuvoje (atitinkamai apie 15,8 mirtys/1000 gyv. ir apie 14,09 
mirtys/1000 gyv.). Mirtingumas pagal lytį didesnis moteriškos lyties asmenų tiek Druskininkų 
savivaldybėje, tiek Lietuvoje. Bendra/panaši tendencija išlieka eilę metų. Skiriasi tik mirčių skaičius 
pagal metus.  

Mirties priežasčių struktūra Druskininkų savivaldybėje bei Lietuvoje. Druskininkų 
savivaldybėje 2017 metais didžiąją dalį mirties priežasčių kvalifikacijoje sudarė kraujotakos sistemos 
ligos (apie 958,48 atvejai/100000 gyv.), paėmus bendrai Lietuvoje situacija panaši, daugiausiai 
gyventojų mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (apie 795,89 atvejai/100000 gyv.). Antroje vietoje 
mirties priežasčių kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai (Druskininkų savivaldybėje – apie 277,46 
atvejai/100000 gyv., o Lietuvoje – apie 282,7 atvejai/100000 gyv.). Rečiausiai fiksuojamos 
kvėpavimo sistemos ligų mirtys.  

Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. 2019 metų pradžioje, Druskininkų 
savivaldybėje apie 36,01 proc. gyventojų gyveno mieste/miesteliuose (Druskininkų m., Viečiūnų 
mst., Leipalingio mst.), Lietuvos mastu žmonių, kurie gyveno miestuose buvo apie 67,08 proc. 
Likusioji Lietuvos gyventojų dalis (apie 32,92 proc.) gyveno kaimiškose vietovėse.  

 

7.2. Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 

2013-2017 metais, Druskininkų savivaldybėje gyventojai daugiausiai sirgo kvėpavimo sistemos 
ligomis.  

Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, atlikta Druskininkų 
savivaldybės ir Lietuvos sergamumo 1000-ių gyventojų rodiklių analizė. Didžiausias sergamumas 
2017 metais analizuojamo rajono savivaldybėje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (324,67 
atvejai/1000-ių gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (276,35 atvejai/1000-ių gyv.), hipertenzinėmis 
ligomis (227,26 atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo sistemos ligomis (208,34 atvejai/1000-iui gyv.). 
Didžiausias sergamumas Lietuvoje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (311,05 atvejai/1000-ių gyv.), 
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kraujotakos sistemos ligomis (247,73 atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo sistemos ligomis (203,71 
atvejai/1000-ių gyv.) ir hipertenzinėmis ligomis (196,54 atvejai/1000-ių gyv.). 

Mažiausias sergamumas 2017 metais Druskininkų savivaldybėje buvo: piktybiniais navikais 
(32,59 atvejai/1000 gyv.), išemine širdies liga (57,21 atvejai/1000 gyv.). Šiaip iš diagramos matyti, 
kad gyventojų sergamumas turi tendenciją didėti (sergamumas kvėpavimo, kraujotakos, piktybinių 
navikų ligomis). Sergamumas hipertenzinėmis ir išeminėmis ligomis, turi tendenciją mažėti. 
Lietuvoje sergamumo tendencijos panašios. 

Išvada. Išanalizavus Druskininkų savivaldybės bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad 
dauguma demografinių rodiklių yra panašūs. Didžiausias skirtumas pastebimas gyventojų sk. 
(Viečiūnų miestelis), o Druskininkų savivaldybėje – gyventojų gimstamumo, mirtingumo pagal lytį ir 
gyventojų pasiskirstymo pagal amžių rodikliuose. 

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 7.3.1 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, oro tarša, 
kvapai 

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis Viečiūnų 

miestelyje 2016 m. gyveno 1990 
gyventojai 

0 
Neigiamas poveikis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje dėl planuojamos 
ūkinės veiklos nenumatomas 

2. Darbuotojai 
Statybinių ir griovimo 
atliekų smulkinimas 

Išlaikomas įmonėje dirbančių 
darbuotojų skaičius 

0 
Atliktas darbo vietų profesinės rizikos 

vertinimas 

3. Veiklos produktų vartotojai 
Statybinių ir griovimo 
atliekų smulkinimas 

Neapibrėžtas skaičius + Aprūpinami produkcija naudotojai 

4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 

5. Bedarbiai 0 0 nevertinta 0 

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. Planuojamos ūkinės 

veiklos metu galimas vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos padidėjimas dėl transporto manevravimo 
teritorijoje ir naudojamų įrengimų.  

Suskaičiuotos oro teršalų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  
Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 

artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 
punktuose nustatytų ribinių dydžių. 

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 22.2 punktu, ne metalo laužo ir atliekų perdirbimui nustatoma 
normatyvinė sanitarinės apsaugos zona 500 m. Į normatyvinę sanitarinės apsaugos zoną, kai 
neatliekamas PVSV, patenka žemės ūkio, kitos, gyvenamosios paskirties žemės sklypai ir 
visuomeninės paskirties pastatas – Viečiūnų ambulatorija.  

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.  

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima teritoriją (žemės sklypo dalį), kurioje 
planuojama vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 0,56 ha. Rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji 
namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS  

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

 
PVSV atliktas vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos  1 d. įsakymu Nr. V-
491.  
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Dėl planuojamos ūkinės veiklos kylantys veiksniai ― triukšmo, oro tarša – buvo įvertinti 
kiekybiškai, kiti veiksniai (ekonominių, socialinių, psichologinių planuojamos ūkinės veiklos 
visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai) įvertinti kokybiniu aprašomuoju būdu. 

 
Vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai, buvo remtasi Lietuvos Respublikos Triukšmo 

valdymo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 164–5971 ir vėlesni pakeitimai) ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtinta Lietuvos Respublikos higienos 
normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) reikalavimais bei 
nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais. 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.). Pasirinkimą 
triukšmo vertinimui naudoti programą CadnaA, lėmė tai, kad ji yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos 
rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas 
Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 
9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29) bei Europos Parlamento ir 
Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.  

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 skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 
m. gruodžio 13 įsakymu Nr. 395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, 
kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159 ir 
vėlesni pakeitimai) nurodytomis metodikomis: "Teršalų, išmetamų į atmosferą iš neorganizuotų 
taršos šaltinių statybinių medžiagų pramonės įmonėse, laikinieji skaičiavimo metodiniai nurodymai“ 
(rusų kalba – Vriemienojie mietodičieskojie posobijie po rasčiotu vybrosov ot nieorganizovanych 
istočnikov v promyšlienosti stroitielnych matierialov. Glavniiprojiekt. Novorosijsk, 1982) bei Europos 
aplinkos agentūros parengtoje „EMEP/EAA išmetamų oro teršalų inventorizacijos vadovu 2016“ 
(EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016, skyriai 1.A.3.b Road transport ir 1.A.4 Non-road 
mobile sources and machinery). Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD 
View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – tai 
naujos kartos oro taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos 
agentūros reikalavimais. Programos galimybės leidžia įvertinti skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių 
(taškinių, ploto, linijinių) išskiriamų teršalų koncentracijas. Skaičiavimo metu galima įvertinti 
nagrinėjamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius 
meteorologinius parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą. 
AERMOD View modelis taip pat leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių 
aukštingumą. Tam tikslui naudojama AERMAP paprogramė. Lietuvos mastu dažniausiai naudojami 
globalūs SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) reljefo skaitmeniniai duomenys. Šių duomenų 
rezoliucija siekia 90 m. Pasirinkimą triukšmo vertinimui naudoti programą AERMOD View lėmė tai, 
kad ji  yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį 
aplinkai, sąrašą. Iš planuojamos ūkinės veiklos išsiskiriančių oro teršalų sklaidos aplinkos ore 
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skaičiavimo rezultatai lyginami su aplinkos oro užterštumo ribinėmis vertėmis nustatytomis  
Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

 
Druskininkų savivaldybės gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys gali 

netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis. Vietinių gyventojų sergamumo 
bei mirtingumo rodikliai išsamiai nenagrinėti, nes prognozuojama, kad ūkinė veikla nedarys 
reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai, taip pat gyventojų sergamumo ar mirtingumo rodiklių 
pokyčiams. 

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.  

Aplinkos oro teršalų skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta metodika. 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. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. 
Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius 
turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo 
aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus 
ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms 
(nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime 
galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" 
I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo 
rezultatai, gauti AERMOD View  programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

 
1) Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 

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

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

3) PŪV veiklos metu numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas yra 
nežymus, suskaičiuotos aplinkos oro teršalų CO, NO2, KD10, KD2.5 ir LOJ pažemio 
koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nagrinėjamos ūkinės veiklos teritorijoje 
ir už jos ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai, SAZ ribos gali 
būti sutapatinamos su planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribomis; 

4) Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapai nesusidarys ir neturės poveikio visuomenės 
sveikatai; 

5) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatai nenumato galimo neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai, todėl kompensacinės priemonės nenumatomos. 
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11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

 
Vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl 
Sanitarinės apsaugos zonų ribų   nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-
4878 ir vėlesni pakeitimai) 3 punktu: SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, 
fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos 
teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai 
ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių.  

Planuojamai ūkinei veiklai apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos sukeliamą triukšmo lygį. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima teritoriją (žemės sklypo dalį), kurioje 
planuojama vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 0,56 ha. Rekomenduojamos 
sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji 
namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

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

 
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas nereglamentuoja triukšmo šaltinių 

valdytojo pareigos vykdyti triukšmo monitoringą. Įstatymas nustato, kad triukšmo šaltinių valdytojas 
privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis 
neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

Aplinkos oro taršos kontrolę numatoma vykdyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 
patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni pakeitimai)  patvirtintais „Ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo nuostatais“.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo stebėsena netikslinga, nes neigiamas poveikis 
visuomenės sveikatai nenustatytas.  

13. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. SĄVOKŲ IR SANTRUMPŲ SĄVADAS  

 
1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225 ir 

vėlesni pakeitimai). 
2. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. įstatymas Nr. I-1495 (Žin. 1996, Nr. 82-1965, Nauja redakcija nuo 2017-11-
01: Nr. XIII-529, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11562).  

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652 ir vėlesni 
pakeitimai). 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-
474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo 
ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923 ir vėlesni 
pakeitimai). 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas,  
Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.                                                                                                                 25 

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-
586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2004, Nr. 134-4878 ir vėlesni pakeitimai). 

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-491 
“Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo (Žin., 
2004, Nr. 106-3947 ir vėlesni pakeitimai). 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-885 
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore" ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 120-6148 ir vėlesni pakeitimai). 

8. Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971 ir vėlesni 
pakeitimai). 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas 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 ir vėlesni pakeitimai). 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-596 
„Dėl Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 
93-3484 ir vėlesni pakeitimai). 

11. 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“ (Žin. 1998, Nr. 66-1926 ir vėlesni pakeitimai). 

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio 
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 113-4831 ir vėlesni 
pakeitimai)  patvirtintais „Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais“. 

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl  
teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir 
meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui 
įvertinti" (Žin., 2007, Nr. 127-5189 ir vėlesni pakeitimai). 

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 
2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų 
nustatymo“ pakeitimo “ (Žin., 2010, Nr.82-4364 ir vėlesni pakeitimai). 

13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-
362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų 
(teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ 
patvirtinimo“. 

14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. 
įsakymas Nr. D1-585/V-611 "Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, 
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu 
normos". 

15. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329/V-469 
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 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“.  



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas,  
Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.                                                                                                                 26 

16. „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“, 2012, Vilniaus Gedimino Technikos 
universitetas, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos. 

17. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 „Dėl 
foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos 
orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 82-3286 ir vėlesni pakeitimai). 

18. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenų bazė. 
20. Oficialiosios statistikos portalas, prieiga per internetą:  osp.stat.gov.lt 
21. Žemėlapių paieškos sistema, prieiga per internetą: www.maps.lt .  
22. Lietuvos erdvinės informacijos portalas, prieiga per internetą:  www.geoportal.lt.  
23. Regionų geoinformacinės aplinkos paslauga, REGIA, prieiga per internetą:  www.regia.lt. 
 

SĄVOKŲ IR SANTRUMPŲ SĄVADAS  
 
AM – Aplinkos ministerija 
BDS - Biocheminis deguonies suvartojimas 
DLK – Didžiausia leistina koncentracija 
ES – Europos sąjunga 
HN – Higienos norma 
LL – Leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 
LR – Lietuvos Respublika 
LRV – Lietuvos Respublikos vyriausybė 
NP – Naftos produktai 
PAV – poveikio aplinkai vertinimas 
PŪV – planuojama ūkinė veikla 
PVSV - Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 
RV – Ribinė vertė 
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 
SAZ – Sanitarinė apsaugos zona 
SM – Skendinčiosios medžiagos 
VAZ – Vandenvietės apsaugos zona 

 
 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas,  
Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.                                                                                                                 27 

PRIEDAI 
 

1 priedas  Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 2 lapai 

2 priedas  Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados kopija, 6 lapai 

3 priedas  Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) schema M1:3800, 1 lapas; 

4 priedas  Aplinkos oro taršos vertinimo dokumentai, 17 lapų  

5 priedas  Triukšmo lygį įrodantys dokumentai, 2 lapai 

6 priedas  Triukšmo lygio sklaidos žemėlapiai, 2 lapai 

7 priedas  Juridinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros licencijos kopija, 1 lapas 

8 priedas  Fizinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencijos kopija, 1 lapas 

 


