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UAB „DOMARKŲ ŽUVYS“ P. Matulionio g. 42, Mažeikiai
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

UAB „Domarkų žuvys“ 0,0671 ha sklype, kad. Nr. 6130/0008:167, Mažeikių m. k. v., adresu P.
Matulionio g. 42, Mažeikių m. sav. vykdo žuvų (afrikinių šamų) auginimo veiklą.
Įmonės planuojama ūkinė veikla – žuvies perdirbimas (išpjaustymas, filė gamyba). Planuojamas
pajėgumas – iki 50 kg per dieną. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2
priedo 4.2 p., tokiai veiklai reglamentuojamas normatyvinis 50 m sanitarinės apsaugos zonos
dydis. Vadovaujantis šio įstatymo 51 straipsnio 1 p., toks SAZ dydis taikomas, kai neatliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Domarkų žuvys“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai ir
kiti aktualūs veiksniai. UAB „Domarkų žuvys“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės
apsaugos zonos nustatymo pagrindai“, kai sanitarinės apsaugos zona nustatoma atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
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1

Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

Juridinio asmens pavadinimas: „Domarkų žuvys“, įmonės kodas 304595363,
adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas: UAB, P. Matulionio g. 42, LT-89214
Mažeikiai,
Direktorė
Dainora
Domarkė,
tel.:
+370 68388153,
el.
paštas:
domarku.zuvys@gmail.com

2

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690.
Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT- 03202 Vilnius, tel.: 8 5 2644304, mob. 8 651
85651, faks. 8 5 2153784. Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos: Aleksandras
Kirpičiovas, projektų vadovas, visuomenės sveikatos specialistas. Visuomenės sveikatos
priežiūros specialisto licencija Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.

3

Planuojamos ūkinės veiklos analizė

3.1

Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas

Esama ūkinė veikla. UAB „Domarkų žuvys“ vykdoma ūkinė veikla (toliau – PŪV) – afrikinių
šamų auginimas ir prekyba.
Planuojama ūkinė veikla – žuvų perdirbimas (išpjaustymas, filė gamyba, rūkymas). Pagal
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) ūkinė veikla priskiriama 10 skyriui „Maisto
produktų gamyba“ 20 grupei „Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas“. Į šią
klasę įeina žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų paruošimas ir konservavimas: šaldymas, užšaldymas,
džiovinimas, kepimas, rūkymas, sūdymas, mirkymas sūryme, konservavimas sandarioje taroje ir
kt., o taip pat produktų gamyba, pvz., žuvies filė gamyba. Įmonė veiklą planuoja P. Matulionio g.
42, Mažeikiuose, pramoninėje miesto dalyje buvusios katilinės patalpose. UAB „Domarkų
žuvys“ įmonėje šiuo metu yra sukurtos 2 darbo vietos. Įmonės darbuotojai dirba viena pamaina
nuo 8:00 iki 17:00 val.

3.2

Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija
(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika);
Gaminama produkcija

UAB „Domarkų žuvys“ yra afrikinių šamų auginimo ir perdirbimo įmonė, kuri įsteigta 2017 m.,
o ūkinę veiklą vykdo nuo 2019 metų.
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Esama situacija. Esama įmonės produkcija – užauginta gyva žuvis pardavimui.
Planuojama situacija. Planuojama įrengti žuvies perdirbimo cechą ir išplėsti siūlomos produkcijos asortimentą. Bus gaminama žuvies filė, taip tat skrosta žuvis, šaldyta žuvis, rūkyta žuvis.
Gamybos pajėgumas
Žuvų auginimas. Įmonės žuvies auginimo projektinius pajėgumas - iki 18,9 tonos gyvos žuvies
per metus.
Žuvies perdirbimas. Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo subjekto
supaprastintą programą, įmonei leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 150 kg per dieną. Įvertinant
esamus žuvies auginimo pajėgumus, įmonė galėtų perdirbti iki 50 kg žuvies per dieną, arba iki
350 kg per savaitę.
Naudojamos žaliavos
Žuvų auginimo metu numatomos naudoti žaliavos pateiktos 1 lentelėje. Buitinių ir gamybinių
patalpų priežiūrai (plovimui, dezinfekcijai) naudojamos specialiosios cheminės priemonės.
1 lentelė. Žuvų auginimui naudojamos žaliavos ir cheminės medžiagos, jų kiekiai
Planuojamas naudoti kiekis
per metus

Žaliavos pavadinimas
Kombinuoti pašarai „Aller Claria“

18 t

Malkos rūkyklos kūrenimui

0,624 m3

Prieskoniai (česnakas, žolelės)

6 kg

Natrio chloridas (juoduota valgomoji druska) marinavimui

55 kg

Plovimo-dezinfekavimo skystis gamybinėms patalpoms

20 l

Plovimo-dezinfekavimo skystis buitinėms patalpoms

20 l

Dezinfekcinio kilimėlio užpildas

5l

Rankų plovimo dezinfekcinis muilas

5l

Kitų cheminių medžiagų ar preparatų naudoti neplanuojama.
Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Gamtiniai ištekliai
Vandens tiekimas. Įmonėje naudojamas tik vienas gamtos išteklius – vanduo. Vanduo tiekiamas iš
Mažeikių miesto centralizuotų UAB „Mažeikių vandenys“ tinklų. Kitų gamtos išteklių naudoti
neplanuojama.
Energetiniai ištekliai
Įmonės reikmėms naudojami energijos ištekliai – suskystintos naftos dujos ir elektros energija:
✓ elektros energija – 1 250 kWh/mėn., 15 000 kWh/metus
✓ suskystintos naftos dujos – 7 560 litrų/metus.
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Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų
statinių ir įrenginių išdėstymo planas

3.3

Pastatų išdėstymo planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede.
UAB „Domarkų žuvys“ veikla susideda iš dviejų etapų: žuvų auginimas ir žuvų perdirbimas bei
tolimesnis realizavimas
Žuvų auginimo technologijos:
✓ žuvų mailiaus, žaliavų atvežimas;
✓ žuvų auginimas baseinuose iki prekinio svorio.
Žuvų perdirbimo technologijos:
✓
✓
✓
✓

gyvos žuvies užmigdymas;
žuvies išpjaustymas (filė gamyba);
žuvies rūkymas;
produkcijos realizavimas.

Žaliavų atvežimas, sandėliavimas. Afrikinių šamų mailius atsivežamas 2-3 kartus per metus
mikroautobusu. Mailiaus dydis – apie 20 g. Mailius paleidžiamas į paauginimo baseinus. Kitos
naudojamos žaliavos – malkos rūkyklai (0,624-1 m3 per metus) atvežamos 1 kartą per metus
mikroautobusu. Sandėliuojama įmonės teritorijoje lauke po stogeliu. Prieskoniai, druska perkami
2 kartus per metus pagal poreikį, sandėliuojami hermetiškoje taroje žuvies perdirbimo ceche.
Žuvų auginimas. Afrikiniai šamai auginami baseinuose žuvų apytakinės auginimo sistemos
(UAS) principu. Išaugintos žuvies prekinis svoris yra 1-1,5 kg. Specialiai įrengtoje patalpoje yra
įrengta 11 talpų: 9 talpos - žuvų auginimo baseinai ir 2 talpos skirtos žuvies pralaikymuipardavimui. Kadangi afrikiniai šamai yra šiltavandenė žuvis, baseinuose nuolat palaikoma pastovi +24 ˚C temperatūra. Patalpų šildymui yra įrengtas dujinis kondensacinis 24 kW katilas, kuris šildo patalpas (įrengtas grindininis šildymas) ir ruošia karštą vandenį buitinėms reikmėms.
Nuo šiltų grindų įšyla ir vanduo žuvų auginimo baseinuose.
Žuvies perdirbimas
Gyvos žuvies užmigdymas. Pagauta žuvis suleidžiama į baseiną su labai šaltu vandeniu, žuvis
sustingsta ir miršta.
Žuvies išpjaustymas. Užmigdyta žuvis išpjaustoma ant specialaus stalo. Per dieną gali būti perdirbta iki 50 kg žuvies. Išskrosta žuvis gali būti išpjaustyta į filė, arba visa sufasuojama į vakuuminius maišus ir iki išvežimo laikoma gatavos produkcijos šaldytuve. Kadangi žuvis yra greitai
gendantis produktas, klientams pagal užsakymą tiekiama tą pačią dieną.
Žuvies rūkymas. Išskrosta žuvis marinuojama druskos tirpale iki 24 val., prieš rūkant prieskoniuojama česnaku. Paruošta rūkymui žuvis kabinama rūkykloje, rūkoma tradicinėje malkinėje
uždaroje rūkykloje 3,5- 4 valandas.
Produkcijos realizavimas. Žuvies išpjaustymas ir rūkymas vyksta pagal užsakymus, tai yra ir
pavieniai privatūs asmenys, maisto pardavimo taškai, maisto gamybos objektai (kavinės, restora-
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nai). Dalis produkcijos parduodama vietoje (užsakovai atvažiuoja savo transportu), dalis produkcijos pristatoma tiekėjams įmonės transportu.
Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
UAB „Domarkų žuvys“ ūkinės veiklos teritorijoje eksploatuoja esamus pastatus ir statinius, kurių išdėstymo planas pateiktas PVSV 2 priede. Esamame etape yra pastatytas lengvų konstrukcijų priestatas-žuvies perdirbimo cechas. Naujų pastatų įmonės teritorijoje statyti neplanuojama.

3.4

Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo
(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė
veikla)

UAB „Domarkų žuvys“ veikla nagrinėjamoje teritorijoje yra vykdoma nuo 2019 metų. Nuo 2020
m IV ketvirčio planuojama pradėti eksploatuoti žuvies perdirbimo cechą, nustačius ir
užregistravus sanitarinės apsaugos zoną. Eksploatacijos laikas neribotas, jis priklausys nuo
produkcijos poreikio ir paklausos, ekonominių sąlygų.

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 sveikatai vertinimas atliekamas ūkinės veiklos vykdymo stadijoje, siekiant
įvertinti UAB „Domarkų žuvys“ galimą fizikinį ir cheminį poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo vietos nenagrinėjamos, nes veikla esamoje teritorijoje
vykdoma nuo 2019 metų, specialiai pritaikius pastatą tokiai ūkinei veiklai. Sklypas yra tinkamas
įmonės vykdomai veiklai dėl esamos teritorijos infrastruktūros, taip pat dėl palankios geografinės padėties.

4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

4.1

Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis

UAB „Domarkų žuvys“ ūkinę veiklą vykdo Mažeikių miesto rytiniame miesto pakraštyje, P.
Matulionio g. 42. rekonstruotame buvusios kvartalinės miesto katilinės pastate, kuriame nuo
1979 metų buvo vykdoma šilumos gamybos ir tiekimo į šilumos tinklus veikla. PŪV teritorija
yra Mažeikių miesto dalyje, kurioje sukoncentruotos komercinės ir gamybos, kelių priežiūros ir
autotransporto aptarnavimo, remonto įmonės, o 150 m atstumu pietų kryptimi lygiagrečiai
Pramonės g. praeina geležinkelio atšaka. PŪV teritorijos žemėlapis su pažymėtomis
gretimybėmis pateiktas 2 pav.
UAB „Domarkų žuvys“ PŪV teritorija yra palankioje geografiniu požiūriu vietoje, kompaktiškoje pramoninėje teritorijoje, darbo vietų ir verslo plėtros požiūriu tinkamoje vietoje. Teritorija yra
patogi susisiekimo atžvilgiu.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Aplink nagrinėjamą sklypą rytų ir pietų kryptimi vyrauja pramoninis kraštovaizdis. Įmonė tiesiogiai su gyvenamųjų namų teritorijomis nesiriboja, nuo įmonės teritorijos iki artimiausio vienbučio namo (P. Matulionio g. 65) sklypo ribos yra 8 m, o iki daugiabučio gyvenamojo namo (P.
Matulionio g. 40), esančio kitoje P. Matulionio g. pusėje sklypo ribos – 42 m. Artimiausios gyvenamosios teritorijos pažymėtos miesto žemėlapio ištraukoje 2 pav.

UAB „Domarkų žuvys“

Sutartinis žymėjimas
UAB “Domarkų žuvys” sklypo riba
-juridinių asmenų buveinės

2 pav. Teritorijos žemėlapis su pažymėtomis gretimybėmis
Artimiausi gyvenamieji namai nuo UAB „Domarkų žuvys“ sklypo ribos nutolę šiuo atstumu:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

vienbutis gyvenamasis namas P Matulionio g. 65 apie 30 m šiaurės kryptimi;
vienbutis gyvenamasis namas P. Matulionio g. 63, apie 40 m šiaurės vakarų kryptimi
daugiabutis gyvenamasis namas P Matulionio g. 40 apie 45 m vakarų kryptimi;
vienbutis gyvenamasis namas P Matulionio g. 42A apie 58 m pietų kryptimi;
vienbutis gyvenamasis namas P. Matulionio g. 61, apie 68 m šiaurės vakarų kryptimi;
vienbutis gyvenamasis namas P Matulionio g. 38B apie 105 m pietvakarių kryptimi.

Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai yra nutolę didesniu nei 500 m atstumu.
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155 m

3 pav. Artimiausios gyvenamosios teritorijos. Šaltinis: www.regia.lt
UAB „Domarkų žuvys“ veiklą vykdo kitų gamybinių ir susisiekimo infrastruktūros įmonių apsuptyje. Atstumai iki UAB „Domarkų žuvys“ teritorijos nuo gretimybėse veiklą vykdančių įmonių:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

AB „Kelių priežiūra“, Laižuvos g. 80, Mažeikiai - 100 m;
VĮ „Telšių regiono keliai“ Mažeikių kelių tarnyba, Laižuvos g. 80, Mažeikiai - 100 m;
UAB „Varžema“ Laižuvos g. 82B, 89213 Mažeikiai -120 m;
UAB „Mažeikių autobusų parkas“ Mažeikiai, Laižuvos g. 82D - 120 m;
UAB „Isma“ Laižuvos g. 82, Mažeikiai - apie 200 m;
UAB „Iksija“ Laižuvos g. 82, Mažeikiai - apie 200 m;
UAB „Rimaga“ Laižuvos g. 82, Mažeikiai - apie 200 m;
UAB „Jureta“ Laižuvos g. 82, Mažeikiai - apie 200 m.

Artimiausi visuomeninės paskirties pastatai yra nutolę didesniu nei 500 m atstumu. Atstumai iki
artimiausių švietimo įstaigų:
✓ Mažeikių Jievaro pagrindinė mokykla, Laižuvos g. 3, Mažeikiai – 1 km;
✓ Saulutė, Mažeikių lopšelis-darželis, V. Burbos g. 8, Mažeikiai - 1,23 km.
Atstumai iki artimiausių sveikatos priežiūros įstaigų:
✓ „Nident“, odontologijos klinika Durpyno g. 12, Mažeikiai – 0,7 km;
✓ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ, Basanavičiaus g. 4, 89217 Mažeikiai –
1 km.
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4.2

Žemės naudojimas. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla,
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir
planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos

UAB „Domarkų žuvys“ veiklai naudojamo žemės sklypo kad. Nr. 6130/0008:167 Mažeikių m.
k.v., kuris nuosavybės teise priklauso įmonės savininkams – Dainorai Domarkei ir Audriui Domarkui. Sklypas yra užstatytas gamybinės paskirties statiniais (rekonstruotas buvęs pastatas katilinė ir boilerinė) bei kitais kiemo-inžinieriniais statiniais. Visi pastatai nuosavybės teise priklauso
žemės savininkams bei pagal nuomos sutartį valdomi UAB „Domarkų žuvys“.
Informacija apie PŪV sklypą:
✓ žemės sklypo plotas – 0,0671 ha;
✓ naudojimo paskirtis – kita;
✓ naudojimo būdai – susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;
✓ statinių pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Nagrinėjamam 0,0671 ha ploto žemės sklypui Nr. 4400-4010-8625 nustatyti ūkinės veiklos
apribojimai, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais:
✓ vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), 0,018 ha;
✓ šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), 0,0161
ha;
✓ skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), 0,0012 ha;
✓ elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,0193 ha.
Sklypas, kurio dalyje bus vykdoma PŪV, yra Mažeikių miesto pramoninėje teritorijoje, išvystytos infrastruktūros teritorijoje. Sklypas yra teritorijoje su centralizuotais vandens tiekimo, buitinių nuotekų, elektros, dujų tiekimo, ryšio tinklais.
PŪV žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis nekeičiama, kiti esminiai pakeitimai teritorijoje
nenumatomi.
UAB „Domarkų žuvys“ nepatenka į Mažeikių miesto vandenviečių apsaugos zonas (3 pav.).
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UAB “Domarkų žuvys”

Sutartinis žymėjimas:

3 pav. Mažeikių I vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos fragmentas. Šaltinis www.lgt.lt
Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir įvertinus ūkinę veiklą, bus nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga – ūkinės veiklos objekto sanitarinės apsaugos zona.

4.3

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

UAB „Domarkų žuvys“ ūkinės veiklos teritorijoje yra visa reikalinga inžinierinė infrastruktūra:
elektros tiekimo linijos, vandentiekis, miesto nuotekų tinklai, autotransporto priemonėms tinkantis privažiavimas ir kietosios dangos.
Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas
Vanduo tiekiamas iš Mažeikių miesto centralizuotų UAB „Mažeikių vandenys“ tinklų. Vanduo
daugiausia naudojamas žuvų auginimo baseinų papildymui, sanitarinėms buitinėms reikmėms.
Taip pat vanduo bus naudojamas žuvies perdirbimo ceche. Vandens poreikis – iki 4 m3 per dieną,
120 m3 per mėnesį, 1460 m3 per metus. Buitinėms sanitarinėms reikmėms (plovimas, san. mazgas)
bus sunaudojama apie 5 m3 vandens per metus. Visos susidarančios nuotekos šalinamos į Mažeikių
miesto UAB „Mažeikių vandenys“ nuotekų tinklus.
Šilumos energijos tiekimas
Įmonės teritorijoje centralizuotų šilumos tinklų nėra. Įmonėje yra įrengtas automatizuotas 24 kW
galios dujinis kondensacinis katilas. Dujinis katilas naudojamas patalpų grindininiam šildymui, o
taip pat karšto vandens gamybai buitinėms reikmėms.
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Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas
Visos UAB „Domarkų žuvys“ susidarysiančios atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių
reikalavimais ir vėlesniais jų pakeitimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr. 16-697).
Susisiekimo, privažiavimo keliai
UAB „Domarkų žuvys“ įmonės teritorija pasiekiama iš P. Matulionio gatvės, kuri susisiekia su
Laižuvos ir Pramonės gatvėmis. PVSV ataskaitos 2 priede pateikta UAB „Domarkų žuvys“ teritorijos pastatų išdėstymo schema.
Į įmonės teritoriją įvažiavimo galimybių schema pateikta 4 pav.

4 pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema
4.4

Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas

UAB „Domarkų žuvys“ įmonės vieta yra pramoninėje Mažeikių teritorijoje, miesto pakraštyje,
ties riba su gyvenamosiomis teritorijomis buvusios katilinės vietoje.
Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes planuojama
ūkinė veikla tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties teritorijomis nesiriboja, taip pat
yra pakankamu atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų.
Greta veikiančios įmonės UAB „Domarkų žuvys“ veiklai įtakos nedaro, kaip ir UAB „Domarkų
žuvys“ įmonė už įmonės sklypo ribų jokios įtakos aplink esančioms teritorijoms, tame tarpe ir
gyvenamajai aplinkai, nedaro ir ateityje nedarys.
UAB „Domarkų žuvys“ sklypas, esantis P. Matulionio g. 42, Mažeikiuose, Registrų centro
duomenimis, yra susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objekto teritorijose, ir
tiesiogiai su gyvenamosiomis teritorijomis nesiriboja. Tarp P. Matulionio g. 42 ir artimiausio
gyvenamojo namo P. Matulionio g. 65 sklypų ribų nustatytas 8 metrų atstumas, taip pat įmonė
nesiriboja ir su daugiabučiu, esančiu P. Matulionio g. 40, kuris yra kitoje gatvės pusėje. UAB
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„Domarkų žuvys“ veiklą vykdo kitų gamybinių ir susisiekimo infrastruktūros įmonių apsuptyje:
AB „Kelių priežiūra“, VĮ „Telšių regiono keliai“ Mažeikių kelių tarnyba, UAB „Varžema“, o
taip pat ribojasi su garažų masyvu. Pagal Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-195, sprendinius, teritorija tarp Pramonės ir Laižuvos gatvių, į kurią patenka ir P. Matulionio g.
42, Mažeikių miesto urbanistikos sprendiniuose pažymėta kaip planuojama daugiafunkcinė
paskirtis, taigi, UAB „Domarkų žuvys“ veikla nagrinėjamoje teritorijoje neprieštarauja Mažeikių
miesto bendrojo plano sprendiniams.
PŪV teritorija nepasižymi kultūros ir gamtos vertybėmis. Mažeikių miesto urbanistinių sprendinių ištrauka iš Mažeikių miesto bendrojo plano pateikiama 5 pav.

UAB “Domarkų žuvys”

Sutartinis žymėjimas:
Planuojama daugiafunkcinė paskirtis

5 pav. Ištrauka iš Mažeikių miesto bendrojo plano. Mažeikių miesto urbanistikos sprendiniai. Šaltinis: http://www.mazeikiai.lt/veikla/planavimo-dokumentai/
UAB „Domarkų žuvys“ ūkinė veikla dera su savivaldybės planais kurti palankią ekonominę aplinką ir skatinti investicijas.

5

Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką
visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio
kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas

Atliekant UAB „Domarkų žuvys“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra
identifikuoti mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai:
✓ cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros
dioksidu, kietosiomis dalelėmis KD10 ir KD2,5, trimetilaminu, sieros vandeniliu);
✓ kvapai (kaminas, ištraukimas iš žuvies perdirbimo cecho);
✓ fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susijusių taršos šaltinių (vėdinimo sistemos įrenginiai, vidaus technologinė įranga, autotransportas).
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami
5.1.-5.3. skyriuose.
5.1

Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas
Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

UAB „Domarkų žuvys“ yra šie stacionarūs organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (o.t.š.):
✓ Organizuotas taršos šaltinis Nr. 001 – kaminas iš esamo dujų katilinės (24 kW), skirtos
šiluminės energijos gamybai. Naudojamas kuras – suskystintos naftos dujos.
✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 002 – kaminas, per kurį bus šalinami susidarę teršalai iš planuojamos žuvų rūkyklos ir žuvies perdirbimo (dorojimo) cecho. Žuvų rūkymui naudojamas
kuras – biokuras (alksnio malkos). Pradėjus eksploatuoti žuvies perdirbimo cechą, per tą
patį kaminą bus šalinami teršalai, susidarę žuvies perdirbimo cecho patalpoje. Žuvies
perdirbimas bus vykdomas kiekvieną darbo dieną, po 4 val./parą. Numatoma išdoroti ir
paruošti iki 25-50 kg/parą žuvies. Daugiausiai iki 12,5 kg/val. Susidarę teršalai iš patalpos bus ištraukiami ir nuvedami į kaminą buitinio ventiliatoriaus pagalba, kurio našumas
292 m3/val. (0,081 m3/s).
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Aplinkos oro užterštumo metodo aprašymas pateiktas PVSV 9.1. sk. „Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas“.
Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas
Nr. (30.3)-A4e-3206) (2020-04-21) pateiktas Priede Nr. 3: („Aplinkos teršalų foninės koncentracijos“). Oro teršalų sklaidos skaičiavimams naudotos Šiaulių regiono santykinai švarių Lietuvos
kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinės metinės koncentracijų vertės.
Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia 8 val. slenkančio vidurkio anglies monoksido
koncentracija be fono siekia 3,9 µg/m3 (0,04 % ribinės vertės (toliau - Rv)), įvertinus foną –
216,6 µg/m3 (2,2 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be
fono 0,02 µg/m3 (0,05 % Rv), įvertinus foną – 3,9 µg/m3 (9,8 % Rv) ir neviršija ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono siekia 0,7 µg/m3 (0,4 % Rv), o įvertinus foną – 9,6 µg/m3 (4,8 % Rv) ir neviršija
ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,02 µg/m3 (0,05 % Rv), su fonu – 16,5 µg/m3 (41,3 % Rv) ir neviršija ribinės
vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių
koncentracija be fono siekia 0,04 µg/m3 (0,08 % Rv), o su fonu – 15,9 µg/m3 (31,8 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
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Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,01 µg/m3 (0,05 % Rv), o su fonu – 11,9 µg/m3 (59,5 % Rv) ir neviršija ribinės
vertės.
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono siekia 0,03 µg/m3 (0,009 % RV), įvertinus foną – 2,2 µg/m3 (0,6 % RV) bei neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio
sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 0,006 µg/m3 (0,005 % RV), įvertinus foną – 2,2
µg/m3 (1,8 % RV) ir neviršys nustatytos ribinės vertės.
Amoniakas (NH3). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia
0,006 µg/m3 (0,003 % Rv), o su fonu 0,19 µg/m3 (0,1 % Rv) ir neviršija ribinės vertės. Suskaičiuota vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono siekia 0,006 µg/m3 (0,02 % Rv), o su
fonu 0,14 µg/m3 (0,4 % Rv) ir neviršija ribinė vertės.
Fenolis (C6H6O). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia
0,27 µg/m3 (2,7 % Rv), o su fonu 0,34 µg/m3 (3,4 % Rv) ir neviršija ribinės vertės. Suskaičiuota
vidutinė 24 val. fenolio koncentracija be fono siekia 0,28 µg/m3 (9,3 % Rv), o su fonu 0,28
µg/m3 (9,3 % Rv) ir neviršija ribinė vertės.
Propanalis (C3H6O). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia
0,23 µg/m3 (2,3 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
Trimetilaminas (C3H9N). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono
siekia 0,004 µg/m3 (0,05 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
Sieros vandenilis (H2S). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono
siekia 0,0002 µg/m3 (0,003 % Rv) ir neviršija ribinės vertės.
Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti Priede Nr. 3. Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 100 m, receptorių skaičius – 800. Modeliavimo teritorijos
dydis – 7,2 km2, sklaidos žemėlapių mastelis – 1:15000. Oro taršos sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių
sistemą.
Išvada: Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių
(KD10 ir KD2,5), sieros dioksido (SO2), amoniako (NH3), fenolio (C6H6O), propanalio (C3H6O),
trimetilamino (C3H9N) ir sieros vandenilio (H2S) koncentracijos aplinkos ore tiek be fono, tiek
su fonu, neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” ir 2000 m spalio 30 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 471/582 ,,Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos
ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo”.
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5.2

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

Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertės bei kvapo pobūdis nurodytas Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ priede, o kvapo koncentracijos ribines vertes gyvenamosios aplinkos ore reglamentuoja higienos norma HN 121:2010.
Kvapo taršos šaltinis
Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje po plėtros veiks 2 vnt. organizuotų o.t.š, iš kurių
išsiskirs kvapo slenksčio vertę turintys teršalai: azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2),
amoniakas (NH3), fenolis (C6H6O), propanalis (C3H6O), trimetilaminas (C3H9N) ir sieros vandenilis (H2S).
Kvapo emisijos skaičiavimai
Iš o.t.š Nr. 001 išsiskiria azoto dioksidas (NO2) ir sieros dioksidas (SO2), o iš o.t.š. Nr. 002 išsiskirs azoto dioksidas (NO2), sieros dioksidas (SO2), amoniakas (NH3), fenolis (C6H5OH), propanalis (C3H6O), trimetilaminas (C3H9N) ir sieros vandenilis (H2S).
Kvapo emisija apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2007 m. gegužės 10 d. Nr. V-362 įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“.
Kvapo koncentracijos skaičiavimo programa Aermod View rezultatai
Kvapo sklaidos skaičiavimai atliekami naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinė įranga, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos
ribine verte - 8 OUE/m3 bei su nuo 2024 m. įsigaliosiančia - 5 OUE/m3 ribine verte. Kvapo sklaidos skaičiavimams naudojama LHMT 2019 m. spalio 21 d. pateikta penkerių metų (2014-2018
m) Telšių meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams.
Apibendrinti kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai pateikti 8-oje lentelėje.
8 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo pažemio koncentracija
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis
Kvapo 1 val. 98,08 procentilio

Maks. koncentracija be fono
OUE/m3
RV dalis, %
0,02
0,4

Maks. koncentracija su fonu
OUE/m3
RV dalis, %
0,02
0,4

Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija ties su fonu tiek be fono
sudaro 0,02 OUE/m3 (0,4 % Rv) ir neviršija nustatytos 8 OUE/m3, o taip pat ir 5 OUE/m3 ribinės
vertės gyvenamosios aplinkos ore, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d.
IŠVADOS
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✓ Prognozuojama, kad didžiausia kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos
ore sudarys iki 0,01 OUE/m3 ir tiek su fonu, tiek be fono neviršys 2019 m. rugpjūčio 1 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-959 dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo 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“ pakeitimu nustatytos 8 OUE/m3 ribinės vertės bei nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios
5 OUE/m3 ribinės vertės.
✓ Suskaičiuota didžiausia pažemio kvapo koncentracija prie UAB „Domarkų žuvys“ P.
Matulionio g. 42, Mažeikiai teritorijos siekia 0,01-003 OUE/m3 ir neviršija pagal HN
121:2010 reglamentuojamos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės bei nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertė.
Apibendrinant galima teigti, kad kvapo aspektas visuomenės sveikatos požiūriu nėra reikšmingas
ir įtakos gyvenamosioms teritorijoms nedarys.
5.3

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

Nagrinėjamoje teritorijoje nejonizuojančios spinduliuotės ir kitokių fizikinių veiksnių nėra ir
neplanuojama.
5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo
triukšmo emisijos duomenys
Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti mobilūs ir stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurie šiuo
metu veikia ir veiks po UAB „Domarkų žuvys“ žuvų auginimo ir žuvies perdirbimo cecho įrengimo P. Matulionio gatvėje 42, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Esami ir planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai:
✓ Planuojamos žuvies perdirbimo patalpos, kurių viduje nuo šaldiklių ir kitos technologinės
įrangos sklindantis triukšmas lygus 41 dB(A) (analogas). Žuvies perdirbimo pastato išorinės atitvaros sudarytos iš „sandwich“ tipo plokščių. Skaičiavimuose priimta, kad pastato
vidaus įranga veiks dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu;
✓ Planuojamas kondicionierius-šilumos siurblys pastato išorėje, kurio skleidžiamas triukšmas lygus 50 dB(A);
✓ Esamos katilinės patalpos su viduje įrengtu kondensaciniu vidaus degimo katilu, kurio
skleidžiamas triukšmas lygus 48 dB(A) (analogas). Šio pastato išorinės atitvaros sudarytos iš plytų mūro, kurio garso izoliavimo rodiklis Rw atitinkamai lygus 49 dB;
✓ Esamas pastatas, kurio viduje veikia žuvų auginimo technologinė įranga. Pagal atliktus
garso lygio matavimus, nustatytas ekvivalentinis garso slėgio lygis patalpoje yra
71,1 dB(A). Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos aplinkos triukšmo tyrimo protokolas Nr. F-AT-263/2020 pateiktas Ataskaitos Priede Nr. 4 „Aplinkos
triukšmo tyrimo protokolas“. Šio pastato išorinės atitvaros sudarytos iš plytų mūro, kurio
garso izoliavimo rodiklis Rw atitinkamai lygus 49 dB.
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Esami ir planuojami mobilūs triukšmo šaltiniai:
✓ 1 sunkiojo transporto arba mikroautobuso (atveš pašarus) reisas per dieną, 1-2 kartus per
metus. Sunkusis transportas atvyks/išvyks tik dienos (7-19 val.) metu;
✓ 1 lengvojo transporto (mikroautobusas atveš mailių) reisas per dieną, 1-2 kartus per metus. Lengvasis transportas atvyks/išvyks tik dienos (7-19 val.) metu;
✓ 1 sunkiojo transporto (išveš ŠGP, atliekas) reisas per dieną, vieną kartą per metus. Sunkusis transportas atvyks/išvyks tik dienos (7-19 val.) metu;
✓ 1 lengvojo transporto (mikroautobusas atveš medieną į rūkyklą) reisas per dieną, kelis
kartus per metus. Lengvasis transportas atvyks/išvyks tik dienos (7-19 val.) metu;
✓ 2 lengvosios darbuotojų transporto priemonės, atvyksiančios dienos (7-19 val.) metu į
sklypo viduje esančią 2 vietų automobilių stovėjimo aikštelę;
✓ 15 lankytojų lengvųjų transporto priemonių atvyksiančių dienos (7-19 val.) metu. Lengvieji automobiliai atvyks prie vartų esančių šiaurinėje sklypo dalyje, vieną kartą per savaitę, vykstant šviežios žuvies prekybai.
Modeliavimo metu priimta, kad visas sunkusis ir lengvasis transportas gali atvykti vieną ir tą
pačią dieną – blogiausia galima situacija. Kaip triukšmo barjeras/atitvaras modeliavimo metu
įvertinta sklypo šiaurinėje ir rytinėje dalyje esanti 2,7 metrų aukščio betoninė siena bei pietinėje
dalyje pastatus jungianti 2,7 metrų aukščio skardinė siena. Sunkiasvorių ir lengvųjų autotransporto priemonių judėjimo keliai įvertinti kaip linijiniai triukšmo šaltiniai. Pastatai, kurių viduje
planuojami triukšmą keliantys įrenginiai – tūriniai triukšmo šaltiniai.
Nagrinėjamą objektą aptarnausiančios sunkiosios ir lengvosios autotransporto priemonės į
teritoriją atvyks/išvyks pro įvažiavimą vakarinėje sklypo dalyje, pasukant iš asfaltbetonio dangos
viešo naudojamo kelio – P. Matulionio gatvės. Šiam keliui/gatvei įvertinti naudoti teoriniai
šalutinių kelių (dažniausiai naudojami tenykščių gyventojų) automobilių srautai, kurie yra
pateikiami metodiniame leidinyje „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu
susijusių duomenų gavimas“ (E. Mačiūnas, I. Zurlytė, V. Uscila, 2007 m.).
Ūkinės veiklos įtakojamas triukšmas
Esamos ūkinės veiklos triukšmas. Esamos situacijos įvertinimui 2020 metų liepos 22 dieną
akredituotos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistai
atliko akustinio triukšmo matavimus UAB „Domarkų žuvys“, P. Matulionio g. 42, Mažeikiai,
teritorijoje bei patalpose, darbo vietoje. Įmonės esami triukšmo šaltiniai veikia visą parą, todėl
visais paros periodais įmonės skleidžiamas triukšmas yra vienodas. Siekiant išvengti šalia veikiančių pramonės objektų triukšmo įtakos, matavimai buvo atlikti dienos metu 18-19 valandos
laikotarpyje. Matavimai atlikti prie įmonės šiaurės vakarinės sklypo ribos, kuri yra arčiausiai
gyvenamųjų teritorijų. Matavimo rezultatai parodė, kad ekvivalentinis garso slėgio lygis yra 41,7
dBA ir neviršija leidžiamo 55 dBA triukšmo ribinio dydžio dienos metu. Esant prielaidai kad
įmonės triukšmas visais paros periodais yra vienodas, šis dydis neviršija vakaro (50 dBA), bei
nakties (45 dBA) triukšmo lygio įmonės teritorijoje. Kadangi neįmanoma išskirti aplinkos foninio triukšmo, išmatuotas visuminis triukšmas įjungus visus įmonės triukšmo šaltinius, ir juos
išjungus. Tokiu būdu nustatytas liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis, kuris yra lygus 41,6
dBA ir taip pat neviršija HN 33:2011 leidžiamo dydžio dienos metu. Protokolo tyrimų sąlygų
aprašymo 5 punkte laboratorijos specialistai konstatavo, kad įvertinus liekamąjį (miesto foninį)
triukšmą, išmatuoto triukšmo lygio nagrinėjamam šaltiniui priskirti negalima, dominuoja foninis
triukšmas. Tai reiškia kad įmonės triukšmo įtaka aplinkai yra nykstamai maža ir nereikšminga,
nedaro poveikio visuomenės sveikatai. Protokolo kopija (4 lapai) pateikta PVSV ataskaitos 4
priede.
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Planuojamos ūkinės veiklos triukšmas. Svarbu yra įvertinti triukšmo lygį ir jo sukeliamus padarinius artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms. Artimiausios esamos gyvenamosios sodybos yra adresu P. Matulionio g. Nr. 40, Nr. 42A ir Nr. 65. Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės ir daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis
skaičiuojamas atitinkamai 1,5 m ir 4,0 m aukštyje.
Vertinamas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis, kadangi ūkinės veiklos objekto teritorijoje
tam tikri esami ir planuojami triukšmo šaltiniai gali veikti visą parą. Suskaičiuotas triukšmo lygis
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateiktas 10 lentelėje.
10 lentelė. Suskaičiuotas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
Vieta

P. Matulionio g. 42A
P. Matulionio g. 65
P. Matulionio g. 40
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos
Vakaro
Nakties
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Skaičiavimo aukštis 1,5 m
21
0
0
44-48
4-5
4-5
Skaičiavimo aukštis 4,0 m
35-36
2
2

Modeliavimo rezultatai rodo, kad esamos ir planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo
lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą
(1 lentelė). Taip pat papildomai įvertintas nagrinėjamo objekto ūkinės veiklos skleidžiamas triukšmas
prie sklypo ribų – siekiant įvertinti ar sklypo ribas galima būtų įteisinti kaip nagrinėjamo objekto SAZ
(sanitarinės apsaugos zona) ribas. Suskaičiuotas triukšmo lygis pateiktas 11 lentelėje.

11 lentelė. Suskaičiuotas triukšmo lygis prie nagrinėjamo objekto ūkinės veiklos sklypo ribų
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos *LL 55 dB(A)
Vakaro *LL 50 dB(A)
Nakties *LL 45 dB(A)
Skaičiavimo aukštis 1,5 m
Šiaurinė sklypo riba
34-55
4-11
4-11
Rytinė sklypo riba
26-34
1-7
1-7
Pietinė sklypo riba
22-39
1-13
1-13
Vakarinė sklypo riba
39-55
11-22
11-22
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis
Sklypo riba

Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis nagrinėjamo objekto
aplinkoje, prie sklypo ribų dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą (1 lentelė). Esant
reikalui SAZ riba gali būti įteisinama su išorinėmis sklypų ribomis.
5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.)
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys
Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis vertinamas esamoje gyvenamojoje aplinkoje prie viešo
naudojimo gatvių, kuriomis naudosis su ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas.
Artimiausi esami gyvenamieji namai esantys greta viešo naudojimo gatvių, kuriomis naudosis su
planuojama nagrinėjamo objekto veikla susijęs transportas, yra adresu P. Matulionio g. Nr. 28,
Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34, Nr. 36, Nr. 38, Nr. 40, Nr. 43, Nr. 45, Nr. 47, Nr. 49, Nr. 51, Nr. 53, Nr.
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55, Nr. 57, Nr. 59, Nr. 61, Nr. 63 ir Nr. 65. Vertinamoje teritorijoje esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės ir daugiaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas
atitinkamai 1,5 m ir 4,0 m aukštyje. Vertinamas tik dienos triukšmo lygis, kadangi autotransportas, susijęs su vertinamu ūkinės veiklos objektu į teritoriją atvyks ir iš jos išvyks tik dieną.
12 lentelė. Prognozuojamas autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos metu
Vieta
P. Matulionio g. 28
P. Matulionio g. 30
P. Matulionio g. 32
P. Matulionio g. 34
P. Matulionio g. 36
P. Matulionio g. 43
P. Matulionio g. 45
P. Matulionio g. 47
P. Matulionio g. 49
P. Matulionio g. 51
P. Matulionio g. 53
P. Matulionio g. 55
P. Matulionio g. 57
P. Matulionio g. 59
P. Matulionio g. 61
P. Matulionio g. 63
P. Matulionio g. 65
P. Matulionio g. 38
P. Matulionio g. 40

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Dienos *LL 65 dB(A)
Skaičiavimo aukštis 1,5 m
53-54
52-53
52-53
52-53
52-53
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
54-55
Skaičiavimo aukštis 4,0 m
51-52
52-53

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Suskaičiuota, kad prognozuojamas pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis
artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos metu neviršys ribinių dydžių, reglamentuojamų
pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą (1 lentelė).
Išvados:
1. Prognozuojama, kad UAB „Domarkų žuvys“ žuvų auginimo ir žuvies perdirbimo cecho
P. Matulionio g. 42, Mažeikių r. sav. planuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo
lygis prie objekto sklypų ribų dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
2. Suskaičiuotas UAB „Domarkų žuvys“ žuvų auginimo ir žuvies perdirbimo cecho
P. Matulionio g. 42, Mažeikių r. sav. planuojamas ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo
lygis artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje P. Matulionio g. Nr. 40, Nr. 42A ir
Nr. 65 dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų
ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą.
3. Nustatyta, kad pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis greta
P. Matulionio gatvės, kuria naudosis su įmonės veikla susijęs autotransportas, esamoje
gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN
33:2011 1 lentelės 3 punktą (1 lentelė).
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5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga
ir sąlygos
Žuvų auginimo įmonės UAB „Domarkų žuvys” P. Matulionio g. 42, Mažeikiai, ūkinės veiklos
bei transporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa
CadnaA (versija 4.5.151).
Naudotas skaičiavimo standartas. Programa CadnaA, 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.
5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys
Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.
5.4

Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys
veiksniai

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.
5.5

Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės
sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai,
psichologiniai)
Biologiniai veiksniai

Įmonės veiklos metu biologinės medžiagos nenaudojamos ir ateityje naudoti neplanuojama. Gamybinio proceso metu susidarančios ŠGP atliekos užšaldomos ir laikomos -18 ˚C ar žemesnėje
temperatūroje iki perdavimo atliekų tvarkytojui. Žuvų auginimo metu vandens filtravimo sistemoje biologiniuose valymo filtruose sulaikytos dalelės yra šalinamos į kanalizacijos tinklus.
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai
Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama įmonės veikla turo teigiamą poveikį. Geografiniu
požiūriu veikla yra patogi ir ekonomiškai pagrįsta: vykdoma Mažeikių miesto pakraštyje pramoninėje teritorijoje, netoli gyvenamųjų namų, kurių gyventojai galės įsigyti šviežios žuvies tiesiogiai iš gamintojo. Tokia patogi lokacija mieste sąlygoja gerą žaliavų ir gaminių transportavimą,
taip pat darbo vietų kūrimą išlaikymą, yra patogu pasiekti transportu. Naujų darbo vietų kūrimas
mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami mokesčiai
prisidės prie miesto savivaldybės gerovės.
Psichologiniai veiksniai
Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio
įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl UAB „Domarkų žuvys“ esamos ir planuojamos ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje netūrėtų būti remiantis šiais argumentais:
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✓ Įmonė veiklą vykdo pramoniniame rajone nuo 2019 metų buvusios katilinės teritorijoje,
pastatas yra renovuotas ir sutvarkyta aplinka, todėl pagerėjo kraštovaizdis bei teritorijos
estetinis vaizdas;
✓ Teritorija aplink įmonės sklypą nėra patraukli gyvenamųjų namų statybai ar rekreacijai,
nes įmonės teritoriją supa garažų masyvas, kiti pramonės ir komercijos, infrastruktūros
objektai;
✓ UAB „Domarkų žuvys“ teritorija nors yra netoli P. Matulionio g. 65 namo teritorijos, tačiau tiesiogiai nesiriboja ir aplinkos kokybės neblogina;
✓ Įmonės veikla neprieštarauja Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniams;
✓ Dėl UAB „Domarkų žuvys“ ūkinės veiklos atsakingos valstybinės institucijos buvo gavusios gyventojų paklausimų dėl įmonės veiklos, tačiau išnagrinėjus patikrinimo protokolus
buvo konstatuota, kad įmonė veiklą vykdo nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų;
✓ Cheminės bei fizikinės, kvapų taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus. Tai yra pagrįsta atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą.
Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Domarkų žuvys“ ūkinė veikla Mažeikiuose neigiamos psichologinės įtakos aplinkui esantiems žmonėms nedarys.

6

Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą
planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai,
aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai

Siekiant sumažinti planuojamos įmonės neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, yra
įgyvendintos aplinkos taršos poveikį mažinančias priemones:
✓ Siekiant sumažinti aplinkos taršą ir energetinius šilumos nuostolius, pastatas yra apšiltintas, o šildymui naudojamas mažos taršos kuras - dujos. Papildomai ant pastato stogo yra
įrengta saulės akumuliatorių sistema, kuri šiltuoju metų periodu ruošia karštą vandenį
naudojant saulės energiją ir leidžia šiuo periodu nenaudoti vandens pašildymui dujų.
✓ Siekiant išvengti kvapų sklaidos, oras iš planuojamo žuvies perdirbimo cecho, o taip pat
rūkyklos, bus šalinamas per 20 m aukščio esamą buvusios katilinės kaminą, todėl bus pakankamai geras kvapo ir oro taršos sklaidymasis aplinkos ore. Tai patvirtina oro teršalų
bei kvapų modeliavimo rezultatai;
✓ Įmonė vykdys nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninė priežiūra.

7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrindinius Mažeikių m., Telšių apskrities ir Lietuvos gyventojų demografinius bei sergamumo rodiklius.
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7.1

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

UAB „Domarkų žuvys“ įmonė įsikūrusi Mažeikiuose, miesto rytiniame pakraštyje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2017 m.), Mažeikių rajone gyveno 54 105 gyventojai (2011
m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenys). Mažeikiuose Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. buvo registruota 32 724 nuolatinių gyventojų.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami
duomenys, pateikiami Lietuvos, Mažeikių rajono ir Telšių apskrities gyventojų gimstamumo ir
mirtingumo rodikliai.
Gimstamumas. Mažeikių r., kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje didėjo. 2017 m. Mažeikių r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 9,7/1000, t. y. 1,04 karto
mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2017 m. gimstamumo vidurkis buvo 10,1/1000 gyv.).
Mirtingumas. 2018 m. Lietuvoje mirė 39,5 tūkst. žmonių. 2017 m. Mažeikių r. gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 12,1/1000 gyventojų, t. y. 1,17 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis
(Lietuvos 2017 mirtingumo vidurkis buvo 14,2/1000 gyv.).
Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių
ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Mažeikių rajono gyventojų mirties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų).
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2018 m. Mažeikių r. šis rodiklis sudarė 671/100000
gyv. ir buvo 1,16 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (782,5/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2018 m. Mažeikių r. buvo užregistruota 283/100000 gyventojų, t. y. 1,01 karto mažiau negu Lietuvoje (286,6/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2018 m. Mažeikių r. šis rodiklis sudarė 50,1/100000
gyv. ir buvo 1,01 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (49,6/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2018 m. Mažeikių r. buvo užregistruota 25,1/100000 gyventojų, t. y. 1,14 karto daugiau negu Lietuvoje (21,9/100000 gyv.).
Mirtingumo išorinės priežastys. 2018 m. Mažeikių r. šis rodiklis sudarė 77,1/100000 gyv. ir buvo
mažesnis už šalies vidurkį (93,5/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimai alkoholiu Mažeikių r. buvo
109/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 5,6/100000, tyčiniai susižalojimai 21,2/100000 gyv.
(Lietuvoje – 24,4/100000), transporto įvykiai 3,9/100000 gyv. (Lietuvoje – 8,0/100000).
UAB „Domarkų žuvys“, vykdantį veiklą pramoninėje dalyje miesto pakraštyje P. Matulionio g.
42 Mažeikiuose, neigiamos įtakos Mažeikių miesto ir rajono demografijai bei sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dydžių,
todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas.
Natūralus gyventojų prieaugis. Mažeikių r. natūralus gyventojų prieaugis jau antrą dešimtmetį
yra neigiamas, ir pastaruosius 5 metus išlieka mažėjimo tendencija dėl senėjančios visuomenės,

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

23
UAB „DOMARKŲ ŽUVYS“ P. Matulionio g. 42, Mažeikiai
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

didėjančio mirtingumo bei gyventojų emigracijos. 2017 m. Mažeikių r. šis rodiklis sudarė 2,4/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tai yra mažesnis už Lietuvos vidurkį (-4/1000 gyv.).
7.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Mažeikių r. gyventojų, Telšių apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai.
Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl
ši analizė atliekama remiantys oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais.
Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis1.
14 lentelė. Gyventojų sergamumas 2017 m.
Diagnozės pavadinimas
Infekcinės ir parazitinės ligos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrininės sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akių ligos
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Kvėpavimo sistemos ligos
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos
Urogenitalinės sistemos ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

Iš viso užregistruota susirgimų 2017 m.,
100000 gyv.
Lietuva
Mažeikių r.
Telšių apskritis
5036,9
5582
4693
1057,2
1290
1105
5281,3
5679
4770
3516
4707
4880
5962,7
4788
7553
7834,3
5932
6975
4975,8
4283
6023
8052,5
7669
8178
27418,2
31132
29026
8303,8
8200
8569
7806,2
7813
7856
12604,8
15229
15401
8448,3
9781
9444
1014,3
759
749
16766,3
16610
16768

Apibendrinant Mažeikių m. ir Telšių apskrities gyventojų sergamumą 2017 metais galima teigti,
kad jis artimas Lietuvos vidurkiui.
Nustatyta, kad 2017 m. Mažeikių r. gyventojų sergamumas didesnis nei Lietuvos vidurkis yra
psichikos ir elgesio sutrikimais, nervų sistemos ligomis, ausų, kvėpavimo sistemos, virškinimo
sistemos ligomis, urogenitalinėmis ir jungiamojo audinio ligomis, taip pat užregistruota daugiau
traumų.
7.3

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos
oro tarša cheminėmis medžiagomis ir triukšmas.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos grupes:
✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos.

Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2018 m., Higienos instituto Sveikatos informacijos
centras
1
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✓ vartotojai – tai grupė asmenų, kurie naudos įmonės gaminamą produkciją – žuvį ir jos
gaminius;
✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fizikinių, cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis.
Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės sveikatai:
Poveikis gyventojams. Su gyvenamosiomis teritorijomis UAB „Domarkų žuvys“ įmonės sklypas
tiesiogiai nesiriboja. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Domarkų žuvys“ įmonės teritorijos (apie 30 m nuo sklypo ribos, apie 45 m iki taršos šaltinio), nagrinėjamų veiksnių neigiamo
poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su įmonės naudojamo sklypo dalies ribomis. UAB
„Domarkų žuvys“ žuvies auginimo ir žuvies produktų gamybos įmonės eksploatacija nekels pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės.
Poveikis dirbantiesiems. UAB „Domarkų žuvys“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas.
Įmonėje yra sukurtos 2 darbo vietos. Darbo vietos yra įrengtos vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais bei kitais ES ir Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais saugias ir
sveikas darbo sąlygas. Darbuotojai yra aprūpinti darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos
priemonėmis pagal darbo pobūdį. Darbuotojai yra priimami pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus visas
šias aplinkybes daroma išvada, kad poveikis darbuotojams neprognozuojamas.
Poveikis vartotojams. Įmonės gaminama produkcija – pagrinde šviežia žuvis, o ateityje – kiti
žuvies produktai (žuvies filė, rūkyta žuvis). Vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos
rekomendacijomis bei mitybos piramidės principais, žuvis yra prioritetinis gyvūninės kilmės
produktas turintis daug vertingų maistinių medžiagų. Kadangi žuvis ir jos produktai gaminami
Lietuvoje prisilaikant visų veterinarijos taisyklių, nenaudojant pridėtinių medžiagų, tokie kaip
konservantai ar antibiotikai, yra sveikas ir racionalus pasirinkimas. Poveikis vartotojams priklauso nuo pačių vartotojų mitybos įpročių, taigi, UAB „Domarkų žuvys“ tiesiogiai poveikio vartotojams ir jų sveikatai nedarys, tačiau netiesiogiai gali prisidėti prie sveikų mitybos įpročių formavimo.
7.4

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos
duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.)

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos
palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmonės sklypo ribomis (2,9681 ha) sutampančiomis su įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribomis, ir
už jų neišeina.
7.5

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kitokius)
galima teigti, kad UAB „Domarkų žuvys“ įmonės įtaka visuomenės sveikatai bus nereikšminga
ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 5.2 ir 5.3 skyriuose.
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8

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo
pagrindimas

8.1

Objekto sanitarinės apsaugos zona

UAB „Domarkų žuvys“ esama ūkinė veikla – žuvų auginimas baseinuose. Šiai veiklai
sanitarinės apsaugos zona (SAZ) nereglamentuojama. Įmonės planuojama ūkinė veikla – žuvies
perdirbimas (išpjaustymas, filė gamyba). Planuojamas pajėgumas – iki 50 kg per dieną.
Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 4.2 p., tokiai veiklai
reglamentuojamas normatyvinis 50 m sanitarinės apsaugos zonos dydis. Vadovaujantis šio
įstatymo 51 straipsnio 1 p., toks SAZ dydis taikomas, kai neatliekamas poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas.
Pagal šio įstatymo 51 straipsnio 6 p., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu nustatytas
sanitarinės apsaugos zonos dydis gali būti sumažintas, atsižvelgiant į galimos taršos sklaidos
vertes gyvenamojoje aplinkoje bei už įmonės sklypo ribų. Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis dokumentu „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“ (Valstybės žinios, 2011-05-21, Nr. 61-2923, suvestinė redakcija nuo 202001-01).
UAB „Domarkų žuvys“ esamai ir planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimo
procedūros neprivalomos, nes ši veikla nėra įrašyta į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; galiojanti suvestinė
redakcija nuo 2017-11-01) 1 ar 2 priedo rūšių sąrašą.
UAB „Domarkų žuvys“ SAZ dydis, įvertinus įmonės poveikį pagal veiklos apimtį, technologiją,
darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą.
8.2

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Domarkų žuvys“ sanitarinės apsaugos zonos dydį, atliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas –0,0671 ha, kuris apima visą UAB „Domarkų žuvys“ valdomą sklypą. Siūlomos SAZ ribos (schema) pateiktos ataskaitos 2 Priede. Sanitarinės
apsaugos zona nustatyta atlikus su ūkine veikla susijusių aplinkos taršos šaltinių vertinimą.
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8.3

Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos
zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas
pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos
fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis

Šiame skyriuje informacija nepateikiama, nes SAZ nustatoma planuojamai ūkinei veiklai.

9

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas

9.1

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

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kiekiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. Demografijos, sergamumo, mirtingumo
duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos sveikatos informacijos centro,
Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SODROS, SVEIDROS ataskaitų.
Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD
View“ matematinio modeliavimo programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Kvapų sklaidos skaičiavimai. Su nagrinėjama ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte - 8 OUE/m3.
Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa
CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir
pan.
9.2

Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs.

10

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų anglies monoksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių (KD10 ir
KD2,5), sieros dioksido, amoniako, fenolio, propanalio, trimetilamino ir sieros vandenilio pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nei UAB „Domarkų žuvys“ veiklos teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių.
2. Suskaičiuota kvapo koncentracija, nei prie įmonės sklypo ribų, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leidžiamos ribinės kvapo koncentracijos vertės – 8 OUE/m3, o taip pat ir
nuo 2024 m. įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės.
3. Ūkinės veiklos įtakojamas triukšmo lygis ties įmonės sklypo veiklos ribos neviršys nustatytų
leistinų dydžių visais paros periodais.
4. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona, sutampanti su įmonės teritorijos sklypo ribomis,
kurio plotas yra 0,0671 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka nepatenka.

11

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 0,0671 ha. Siūlomos SAZ ribos sutampa su UAB
„Domarkų žuvys“ įmonės PŪV teritorijos ribomis.

12

Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
stebėsenos, emisijų kontrolės

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 133-4837, su pakeitimais)
UAB „Domarkų žuvys“ neatitinka ūkio subjektų, kurie privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos
monitoringą, kriterijus. Vadovaujantis šiuo teisės aktu, įmonei neprivaloma vykdyti ūkio subjektų oro taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringo.
Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau – TIPK leidimas) išdavimo,
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) reikalavimus, UAB „Domarkų
žuvys“ ūkinės veiklos vykdymui TIPK leidimo nereikia gauti.
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