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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai:
PVSV – poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas
PAV – poveikio aplinkai vertinimas
PŪV – planuojama ūkinė veikla
SAZ – sanitarinės apsaugos zona
VAZ – vandenvietės apsaugos zona
HN – higienos norma
TIPK – taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimas

GPGB – geriausias prieinamas gamybos
būdas
O.t.š. – oro taršos šaltinis
LR – Lietuvos Respublika
ES – Europos Sąjunga
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
AM – Aplinkos ministerija
EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
TAR – teisės aktų registras

Įvadas
UAB „Glastika“ 0,7093 ha sklype, kad. Nr. 4147/0100:1221 Maišiagalos m. k.v., adresu Saugūniškių g. 12, planuoja vykdyti stiklo paketų gamybos veiklą.
Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 35 p., tokiai veiklai
reglamentuojamas normatyvinis 100 m sanitarinės apsaugos zonos dydis. Vadovaujantis šio
įstatymo 52 straipsnio 1 p., toks SAZ dydis taikomas, kai neatliekamas poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas.
Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Glastika“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.
UAB „Glastika“ 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.
Šiuo metu UAB „Glastika“ vykdo veiklą adresu Justiniškių g.138, Vilnius. Planuojama perkelti
įrangą ir vykdyti analogišką esamai veiklą, adresu Saugūniškių g. 12, Maišiagala, Vilniaus r.
2008 m. UAB „Lanreta“ buvo išduotas statybos leidimas Nr. 0959, kuriame numatyta nauja
statyba, statybos objektas – stiklo paketų langų surinkimo cechas (8.8). Veiklą sklypuose Nr.
4400-0759-2121 ir Nr. 4199-9999-1204, priklausančiuose UAB „Lanreta“ planavo vykdyti UAB
„Glastika“, kuri yra UAB „Lanreta“ dukterinė įmonė. Pagal išduotą statybos leidimą Nr. 0959
pastatai nebuvo pastatyti. Šiuo metu, viename iš UAB „Lanreta“ priklausančių sklypų, UAB
„Galstika“ numato statyti gamybos paskirties pastatą ir vykdyti analogišką veiklą naujai
suprojektuotame pastate.
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1

Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas,
elektroninio pašto adresas: UAB „Glastika“, įmonės kodas 300042810, Justiniškių g. 138,
Vilnius, Direktorius Jonas Jancevičius, tel.: +370 5 2461348, faks. +370 5 2461349; el. paštas:
info@glastika.lt

2

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas,
telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidžiančios
verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija).
Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juridinio asmens licencija Nr. VSL-492. Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 2644304, mob. 8 651 85 651, 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

UAB „Glastika“ ūkinė veikla (toliau – PŪV) – stiklo paketų gamyba, kurią vykdo nuo 2004
metų. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija) ūkinė veikla
priskiriama 23.12.00 klasei „Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas“. UAB „Glastika”
gamybos įmonė kuriasi adresu Vilniaus r. sav., Maišiagala, Saugūniškių g. 12, pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijoje, gamybos paskirties pastate. Įmonėje yra sukurtos 29 darbo
vietos. Įmonės darbas organizuotas taip:
✓ administracijos darbo laikas – nuo 8:00 iki 17:70;
✓ gamybos padalinio darbo laikas – nuo 7:00 iki 16:00.
Įmonės visi padaliniai dirba 5 dienas per savaitę, darbas organizuotas viena pamaina.

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 „Glastika“ Lietuvos ir Europos šalių rinkai gamina aukštos kokybės stiklo paketus langams. Įmonė specializuojasi šių tipų stiklo paketų gamyboje:
✓ šilumą izoliuojantys stiklo paketai;
✓ saulę kontroliuojantys stiklo paketai;
✓ saugūs (padidinto atsparumo, grūdinti) stiklo paketai;
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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✓ garsą izoliuojantys stiklo paketai.
Įmonėje eksploatuojama moderni technologinė įranga: stiklo pjaustymo staklės, stiklo plovykla,
stiklo paketų rėmelių lankstymo staklės, stiklo paketo klijavimo ir užpildymo argono dujomis
staklės, krašto apdailos staklės.
Gamybos pajėgumas
Per metus įmonėje pagaminama 85 000-90 000 m2 stiklo paketų. Veikiant maksimaliu pajėgumu
įmonė galėtų pagaminti iki 100 000 m2 stiklo paketų.
Naudojamos žaliavos
Gamybiniame ceche naudojamos žaliavos pateiktos lentelėje:
lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus
Žaliavos, cheminės medžiagos ar
Preparato pavadinimas
1
Stiklas (Gurdian, Gomelglass, AGC)
Polisulfidas (Fenzi PL Thiover) – antrinis hermetikas
Grace Phonosorb 551 – užpildomi stiklo paketo rėmeliai
Butilas (Glaspro) – pirminis hermetikas

Mato vienetai

Kiekis per
metus

2
m2
l
kg
kg

3
228 901
379 05l
14 350
3 142

Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Gamtiniai ištekliai. Įmonėje naudojamas geriamos kokybės vanduo, kuris tiekiamas iš Vilniaus
miesto centralizuotų UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų. Vandens poreikis – 1500 m3 per metus.
Kitų gamtos išteklių naudoti neplanuojama.
Energetiniai ištekliai. Įmonės reikmėms naudojami energijos ištekliai – gamtinės dujos šilumos
energijos gamybai ir elektros energija:
✓ Šilumos energija. Įmonės gamybinių ir buitinių, administracinių patalpų šildymas vykdomas dujiniu katilu deginant gamtines dujas. Per metus šilumos gamybai sunaudojama 13
000 m3 gamtinių dujų.
✓ Elektros energijos metinis sunaudojimas – 170 000 kWh/metus.

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

3.3

Stiklo paketų gamybos procesą sudaro šie etapai:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medžiagų atvežimas ir sandėliavimas;
Stiklo pjaustymas pagal reikalingus dydžius;
Stiklo ruošinių plovimas;
Stiklo paketo rėmelio lankstymas;
Stiklo paketo suklijavimas ir užpildymas argono dujomis;
Stiklo paketo kraštų sandarinimas;
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✓ Gaminių sandėliavimas, paruošimas transportavimui.
Medžiagų sandėliavimas. Stiklas iš gamyklos atvežamas tiekėjo transportu spec. stovuose, iškraunamas ir sandėliuojamas gamybinio pastato viduje sandėliavimo vietoje.
Gamybos procesas
Stiklo pjaustymas. Reikiamų techninių savybių stiklas nuo stovo pneumatiniu keltuvu perkeliamas
ant stiklo pjaustymo staklių „Hegla Optimax“, supjaustoma pagal užprogramuotą schemą. Nereikalingi stiklo likučiai surenkami į dėžę, perkeliami į stiklo konteinerį antriniam perdirbimui. Pagaminti stiklo ruošiniai perkeliami į stiklo plovimo mašiną.
Stiklo ruošinių plovimas. Stiklas plaunamas stiklo plovimo mašinoje kuri veikia konvejerio principu. Stiklo ruošiniai vienu sluoksniu sustatomi ant slenkančios juostos, iš kurios transportuojama į
stiklo plovimo kamerą. Stiklas iš abiejų pusių plaunamas filtruotu šiltu vandeniu be papildomų
priedų. Išplautas stiklas nusausinamas oro srove.
Stiklo paketo rėmelio lankstymas. Stiklo paketo lankstymas vykdomas prie profilių lankstymo
staklių. Profilių oro tarpai užpildomi sausomis drėgmės sugėriklio granulėmis, suformuojamas rėmelis ir perduodamas kitam gamybos etapui.
Stiklo paketo suklijavimas ir užpildymas argono dujomis. Šis procesas vyksta spec. staklėse, kur
hermetiškame įrenginyje vyksta stiklų priklijavimas prie rėmelio ir tuo pačiu užpildymas inertinėmis dujomis – argonu. Pagamintas stiklo paketas ženklinamas lipduku, kuriame nurodomas gamintojas, užsakovas, techniniai gaminio parametrai, pagaminimo data ir kita informacija.
Stiklo paketo kraštų sandarinimas. Kraštų užpildymo procesas vyksta spec. įrenginyje. Kraštai padengiami sandarinimo hermetiku kuris suteikia papildomo tvirtumo ir užtikrina stiklo paketo hermetiškumą.
Gaminių sandėliavimas, paruošimas transportavimui. Pagaminti ir paženklinti stiklo paketai sustatomi ant stovų, laikomi sandėlyje gatavos produkcijos pakrovimo zonoje, paruošiami transportavimui. Pagamintą produkciją išsiveža užsakovai savo transportu.
Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Teritorijoje planuojamas statyti vienas pastatas – cechas. Pastatas numatomas vieno aukšto su
antresole. Antresolėje numatomos įrengti administracinės patalpos. Pastato bendras plotas –
3316,39 m2. Numatoma įrengti asfaltbetonio dangos keliai ir antžeminė 38 vietų automobilių
stovėjimo aikštelė.

3.4

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

UAB „Glastika“ stiklo paketų gamybos veikla yra vykdoma nuo 2004 metų. Šiuo metu UAB
„Glastika“ vykdo veiklą adresu Justiniškių g.138, Vilnius. Planuojama perkelti įrangą ir vykdyti
analogišką esamai veiklą, adresu Saugūniškių g. 12, Maišiagala, Vilniaus r. Įmonės eksploatacijos laikas neribotas, jis priklausys nuo produkcijos poreikio ir paklausos, ekonominių sąlygų.
Objektas bus pradėtas eksploatuoti iš karto, neskaidant į etapus.
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UAB „Glastika“ gamyklos patalpų įrengimo pradžia numatyta – 2021 m. IV ketv., patalpų įrengimo pabaiga – 2022 m. IV ketv. Gamyklos eksploatacijos pradžia – 2023 m. I ketv. 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;

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 planuojamai ūkinei veiklai, siekiant įvertinti UAB „Glastika“ galimą fizikinį ir cheminį poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus. UAB „Glastika“ stiklo paketų gamybos įmonės poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas. Poveikio aplinkai
vertinimo procedūrų vykdomai ūkinei veiklai atlikti neprivaloma, sklypo planavimo dokumentai
nebus rengiami.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo vietos nenagrinėjamos. Sklypas yra tinkamas įmonės planuojamai vykdyti veiklai dėl esamos teritorijos infrastruktūros, žemės paskirties, taip pat dėl palankios geografinės padėties.

4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

4.1

Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis

UAB „Glastika“ ūkinę veiklą planuoja vykdyti Maišiagaloje, Saugūniškių g. 12. Maišiagala –
miestelis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, prie kelio A2 Vilnius–Panevėžys , 25 km į
šiaurės vakarus nuo Vilniaus. PŪV teritorija yra Maišiagalos pietinėje dalyje.
Aplink nagrinėjamą teritoriją vyrauja žemės ūkio paskirties teritorijos. Registruotų gyvenamųjų
teritorijų greta nėra. Artimiausias gyvenamasis namas (nėra registruotas Registrų centro
duomenų bazėje) yra už apie 55 m pietvakarių kryptimi. PŪV teritorijos žemėlapis su
pažymėtomis gretimybėmis pateiktas 1 pav.
UAB „Glastika“ PŪV teritorija yra palankioje geografiniu požiūriu vietoje, darbo vietų įrengimo, išlaikymo požiūriu tinkamoje vietoje. Teritorija yra patogi susisiekimo atžvilgiu.
Teritoriją galima pasiekti asfaltuotu keliu Saugūniškių gatve.
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1 pav. PŪV sklypo gretimybės. Šaltinis: www.regia.lt

UAB „Glastika“ teritorija šiaurės teritorija ribojasi su nesuformuotu žemės sklypu už kurio eina
Saugūniškių gatvė. Šiaurės-rytų, rytų pusėje tiesiogiai ribojasi su nuomojamo sklypo savininkams (UAB „Lanreta“) priklausančia neužstatyta teritorija, kurios paskirtis kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Už jos, rytų pusėje, adresu Saugūniškių g. 6,
UAB „Lietvita“ teritorija, kurios paskirtis kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorija. Šiame sklype yra pastatas sandėlis, kuriame sandėliuojama žemės ūkio technika. Pietryčių, rytų pusėje nagrinėjama teritorija ribojasi su nesuformuotu žemės sklypu. Vakarų
pusėje ribojasi su vietinės reikšmės keliu, už kurio yra privačios žemės ūkio paskirties teritorijos.
Artimiausi gyvenamieji namai prie UAB „Glastika“ sklypo:
✓ Saugūniškių g. 14, Maišiagala – gyvenamasis namas nutolęs apie 55 m nuo įmonės sklypo ribos pietvakarių kryptimi;
✓ Saugūniškių g. 5, Maišiagala – gyvenamasis namas nutolęs apie 140 m nuo įmonės sklypo ribos šiaurės-rytų kryptimi;
✓ Saugūniškių g. 3, Maišiagala – gyvenamasis namas nutolęs apie 190 m nuo įmonės sklypo ribos šiaurės-rytų kryptimi.
Kitos gretimybėse esančios įmonės:
✓ Saugūniškių g. 6 – UAB „Lietvita“ pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija. Teritorijoje yra pastatas – sandėlis, kuriame sandėliuojama žemės ūkio technika – apie 40 m nuo
įmonės sklypo ribos;
✓ Saugūniškių g. – UAB „Autobeka“ autoservisas (automobilių remontas) – apie 0,53 km
nuo įmonės sklypo ribos;
Artimiausios švietimo įstaigos yra šios:
✓ Maišiagalos darželis (Kiemelių g. 7A), atstumas iki UAB „Glastika“ teritorijos – 0,98 km
šiaurės vakarų kryptimi;
✓ Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija (Mokyklos g. 22) – 0,88 km
šiaurės kryptimi.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Artimiausia gydymo įstaiga – Maišiagalos ambulatorija (Algirdo g. 15) – apie 0,68 km šiaurės
kryptimi nuo įmonės sklypo ribos.

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 „Glastika“ veikla numatoma vykdyti 0,7093 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 41470100:1221 Maišiagalos k. v.), adresu Saugūniškių g. 12, Maišiagaloje, Vilniaus r. sav. Žemės
sklypas nuosavybes teise priklauso UAB „Lanreta“. Su UAB „Glastika“ sudaryta žemės nuomos
sutartis iki 2023-02-24. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės
sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, paskirtis kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Nagrinėjamam 0,7093 ha ploto žemės sklypui (unikalus sklypo Nr. 4400-0759-2121)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis
(TAR, 2019-06-19, Nr. 9862), patvirtintomis 2019-12-19 LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr.
3D-711, taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
✓ Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmas
skirsnis) – 0,7093 ha;
✓ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – 0,0001 ha.
PŪV žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis nekeičiama, kiti esminiai pakeitimai teritorijoje
nenumatomi.

4.3

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

Sklypas yra dalinai išvystytos inžinerinės infrastruktūros teritorijoje. Saugūniškių g. eina elektros
ir dujų tinklai.
Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas
UAB „Glastika“ buities reikmėms geriamas vanduo bus tiekiamas iš gretimame sklype įrengto,
UAB „Larneta“ priklausančio gręžinio. Gręžinio našumas – 1,5 m3/h. Vandens poreikis – 2 m3/p.,
42 m3/mėn., 510 m3 per metus. Vanduo gamybos procese naudojamas stiklų plovimui stiklo plovimo mašinoje.
Gamybinės nuotekos nesusidarys. Naudojama apytakinė sistema, vanduo cirkuliuoja uždaroje
sistemoje per vandens filtrus, gamybinės nuotekos nesusidaro.
Buitinės nuotekos, susidariusios buitinėse patalpose bus nuvedamos į šalia pastato įrengiamą
vietinį buitinių nuotekų valymo įrenginį. Išvalytos nuotekos iš įrenginio bus nuvedamos į lietaus
nuotekų tinklus. Planuojama, kad buitinių nuotekų susidarys 2 m3/p., 42 m3/mėn., 500 m3/metus.
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Paviršinės nuotekos (lietaus vanduo) nuo pastato stogo (0,3185 ha) bus surenkamos
lietvamzdžiais, kurie pajungti į lietaus nuotekų tinklus. Nuo kietų, vandeniui nelaidžių dangų
(0,2818 ha – pravažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelė). Bendras surenkamų
paviršinių nuotekų (lietaus vandens) kiekis sudarys 3462 m3/metus. Surinktas lietaus vanduo,
kartu su išvalomis buitinėmis nuotekomis (bendras kiekis 3962 m3/metus), uždaru tinklu,
savitakiniu vamzdynu bus išleidžiamas į esamą melioracijos griovį.
Šilumos energijos gamyba
Karšto vandens paruošimui suprojektuotas tūrinis kombinuotas vandens šildytuvas (160 ltr. talpos). Šilumos gamybos šaltinis – dujinis kondensacinis katilas, kurio nominalus galingumas 24
kW. Administracinės paskirties patalpoms šildyti suprojektuota kolektorinė grindinio šildymo
sistema. Ceche šildymas suprojektuotas dujiniais spinduliniais šildytuvais.
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas
Visos UAB „Glastika“ statybų metu susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu 2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637 (galiojanti suvestinė redakcija nuo
2018-07-01) patvirtintais „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais.
Technologinio proceso metu susidaro stiklo atliekos – skaidraus (išpjaustyto) stiklo, ir sudužusių
stiklo paketų stiklas. Taip pat susidaro popieriaus ir kartono pakuočių atliekos, bei kitos nerūšiuotos atliekos. Stiklo ir popieriaus, kartono atliekos surenkamos ir perduodamos antriniam perdirbimui. Visos UAB „Glastika“ veiklos metu susidarančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais (Žin., 1999, Nr. 63-2065, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-06). Atliekos bus rūšiuojamos ir kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje į
5 konteinerius, ir išvežamos į sąvartas, laikantis Vilniaus raj. sav. taikomų reikalavimų. Atliekų
tvarkymo būdas – atliekų perdavimas Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre registruotiems
atliekų tvarkytojams.
Susisiekimo, privažiavimo keliai
UAB „Glastika“ teritorija pasiekiama Saugūniškių gatve. Nuo UAB „Glastika“ teritorijos iki
rajoninio kelio Sudervė – Paąžuoliai – Maišiagala – apie 350 m. Iki magistralinio kelio Vilnius –
Panevėžys – apie 1,9 km.
Transporto priemonių įvažiavimas į sklypą įrengtas sklypo šiaurinėje pusėje. Įvažiavimo / išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema pateikta žemiau:
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pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (www.regia.lt)

4.4

Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas

UAB „Glastika“ stiklo paketų gamybos įmonė yra Vilniaus r. sav. Maišiagalos miestelio
pietuose. Aplinkinėse teritorijose vyrauja žemės ūkio paskirties teritorijos bei kitos paskirties
teritorijos, kurių naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Visuomenės
sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes vykdoma ūkinė veikla
tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties teritorijomis nesiriboja.
Nagrinėjama teritorija su gyvenamosiomis teritorijomis nesiriboja. Artimiausi gyvenamieji
aplinka yra už apie 55 m pietvakarių kryptimi, kitos toliau nei 140 m šiaurės, šiaurės-rytų
kryptimi. UAB „Glastika“ už savo įmonės sklypo ribų jokios įtakos aplink esančioms
teritorijoms, tame tarpe ir gyvenamajai aplinkai, nedarys.
Šiaurinė sklypo dalis ribojasi su valstybine žeme, už kurios eina Saugūniškių gatvė. Rytinė
sklypo dalis ribojasi su UAB „Lanreta“ priklausančiu žemės sklypu. Sklypo naudojimo paskirtis
– kita, naudojimo būdas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sklype pastatytas
sandėliavimo paskirties pastatas, kuriame sandėliuojama žemės ūkio technika. Vakarinė ir
pietinė sklypo dalys ribojasi su privačiomis žemės ūkio paskirties teritorijomis, apaugusiomis
menkaverčiais medžiais ir krūmais.
Vadovaujantis Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu (ištrauka pateikta 3 pav.), teritorija, kurioje planuojama vykdyti UAB „Glastika“ ūkinė veikla, priskiriama žemės ūkio vyraujančios paskirties žemėms, įtakojamoms tarptautinių ir šalies
urbanistinės integracijos ašių teritorijoms, kuriose numatomas kaimo gyvenviečių vystymas (plėtojamasis ir renovacinis-konservacinis, žemės ūkio paskirties ir kitos paskirties žemėje).
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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Įmonės planuojama ūkinė veikla nagrinėjamame žemės sklype, esančiame Saugūniškių g. 12,
Maišiagaloje, Vilniaus r., neprieštarauja Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniams.

3 pav. Vilniaus r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauka

UAB „Glastika“ veikla vykdoma atsižvelgiant į visus aplinkosaugos ir saugos reikalavimus, jos
veikla organizuota taip, kad jokia tarša nepatektų už objekto sklypo ribų: gamybos procesai vykdomi uždaruose pastatuose, šildymui naudojamas ekologiškas kuras – gamtinės dujos, o gamyboje teršalai nesusidaro.

5

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

Atliekant UAB „Glastika“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai:
✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, kietosiomis dalelėmis, sieros dioksidu);
✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susijusių taršos šaltinių (technologinė bei vėdinimo įranga, krovininis ir lengvasis autotransportas).
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 „Glastika“ ūkinės veiklos objekto teritorijoje iš viso bus eksploatuojami 13 organizuoti
aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o.t.š.):
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✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – kaminas iš gamtinių dujų katilo (24 kW), skirto patalpų šildymui bei karšto vandens ruošimui (analogas). Iš o.t.š. į aplinkos orą išsiskiria: (A), azoto
oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A);
✓ Organizuoti o.t.š. Nr. 002-013 – ventiliacinės angos iš gamtinių dujų infraraudonųjų
spindulių šildytuvų (12 vnt. po 32 kW), skirtų cecho patalpos šildymui. Iš o.t.š. į aplinkos
orą išsiskiria: (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A).
Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš stacionarių taršos šaltinių
Išmetamų kuro degimo produktų kiekiai, dėl šiluminės energijos gamybos, skaičiuojami vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016, 1.A.4 Small Combustion 2016 metodika. Metiniai į aplinkos orą išsiskiriančių kuro degimo produktų kiekiai apskaičiuoti pagal 1.A.4
Small Combustion metodikoje, 3-8 lentelėje pateiktus vidutinius teršalų emisijos faktorius.
Aplinkos oro teršalų skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių
Oro taršos vertinimo ataskaitoje apskaičiuotas aplinkos oro teršalų metinis kiekiai, išsiskiriantys
iš mobilių taršos šaltinių (sunkiosios ir lengvosios autotransporto priemonės), veikiančių ūkinės
veiklos objekto teritorijoje. Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami,
vadovaujantis „EMEP/EEA emission inventory guidebook-2016“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road
transport” metodika.
Skaičiavimuose vertinamos visos autotransporto priemonės, atvyksiančios į ūkinės veiklos objekto teritoriją per vienerius ūkinės veiklos vykdymo metus.
Mobilūs oro taršos šaltiniai (lengvasis autotransportas):
✓ 20 lengvųjų autotransporto priemonių per parą. Skaičiuojant priimta, kad 20 lengvųjų autotransporto priemonių per parą atvyksta darbo dienomis 251 kartą per metus.
Mobilūs oro taršos šaltiniai (sunkusis autotransportas):
✓ 5 sunkiosios autotransporto priemonės per parą. Skaičiuojant priimta, kad 5 sunkiosios
autotransporto priemonė per parą atvyksta 251 kartus per metus;
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Oro teršalų sklaidos skaičiavimui naudotos 2019 m. santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės Vilniaus regione:
✓
✓
✓
✓
✓

Anglies monoksidas (CO) – 190,0 µg/m3;
Azoto dioksidas (NO2) – 3,7 µg/m3;
Sieros dioksidas (SO2) – 2,8 µg/m3;
Kietosios dalelės (KD10) – 13,8 µg/m3;
Kietosios dalelės (KD2,5) – 9,7 µg/m3.

Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo
laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos ResUAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

13
UAB „GLASTIKA“ Saugūniškių g.12, Maišiagala, Vilniaus r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

publikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo”(Žin., 2010, Nr.82-4364).
Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 3,1 µg/m3 (0,03 % ribinės vertės (toliau - RV)), įvertinus
foną – 906 µg/m3 (73,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be
fono 0,36 µg/m3 (0,9 % RV), įvertinus foną – 14,1 µg/m3 (35,3 % RV) ir neviršija ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono siekia 5,24 µg/m3 (2,6 % RV), o įvertinus foną – 88,0 µg/m3 (44,4 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,008 µg/m3 (0,02 % RV), su fonu – 15,8 µg/m3 (39,5 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia
0,02 µg/m3 (0,04 % RV), o su fonu – 16,3 µg/m3 (32,6 % RV) neviršija nustatytos ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,004 µg/m3 (0,02 % RV), o su fonu – 10,7 µg/m3 (53,5 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono – 0,32 µg/m3 (0,1 % RV), o su fonu – 3,12 µg/m3 (0,9 % RV). Didžiausia 24 val.
99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono – 0,14 µg/m3 (0,1 % RV), su fonu – 2,94
µg/m3 (2,4 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.
IŠVADOS. Prognozuojama, kad anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido
(SO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu ūkinės veiklos
objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos ore, 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 normų nustatymo”.
5.2

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

UAB „Glastika“ gamybos patalpose kvapo šaltinių nebus. Taip pat įmonės teritorijoje nebus
kvapo šaltinių, susijusių su įmonės veikla, todėl daroma išvada kad šis aspektas visuomenės
sveikatos požiūriu yra neaktualus ir toliau nenagrinėjamas.
5.2.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo
emisijos duomenys
Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti UAB „Glastika“ Saugūniškių g. 12, Maišiagala, Vilniaus r. Sav. mobilūs ir stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurie veiks ūkinės veiklos objekto teritorijoje.
Stacionarūs triukšmo šaltiniai:
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✓ Gamybos patalpa, iš kurios vidaus triukšmas sklinda į aplinką. Patalpoje veikia 2 stiklo
plovimo įrenginiai, kurių sukeliamas didžiausias triukšmas atitinkamai yra 85,5 dB(A) ir
78,0 dB(A) bei stiklo pjovimo staklės, kurios skleidžiamas triukšmas yra 78,8 dB(A).
Stiklo plovimo įrenginiai dirba 5,5 valandas per dieną, o stiklo pjovimo staklės– 4 valandas per dieną. Iš pastato vidaus triukšmas sklinda dienos (7-19 val.) metu. Pastato išorinės atitvaros yra iš „Sandwich“ tipo plokščių, kurių storis 120-200 mm, todėl skaičiavimuose priimtas triukšmo izoliacijos rodiklis Rw yra 25 dB. Stiklo pjaustymo staklės patalpoje yra įrengtos prie šiaurės rytinių išorinių atitvarų, todėl skaičiavimuose priimta,
kad pro šias atitvaras sklindantis triukšmas yra 78,8 dB(A). Stiklo plovimo įrenginiai patalpoje yra įrengti prie pietvakarinių išorinių atitvarų, todėl skaičiavimuose priimta, kad
pro šias atitvaras sklindantis triukšmas yra 85,5 dB(A). Skaičiavimuose priimtas triukšmo
lygis, sklindantis pro vakarines ir rytines išorines atitvaras yra 81,4 dB(A). Patalpa vertinama kaip tūrinis triukšmo šaltinis;
✓ 2 vėsinimo sistemos išoriniai blokai (K-1 ir K-2), kurių skleidžiamas triukšmas atitinkamai yra 49 dB(A) ir 47 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginiai veikia visą parą:
dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginiai vertinami
kaip taškiniai triukšmo šaltiniai;
✓ Autokrautuvo (TCM 25) darbo zona prie gamybinių patalpų. Autokrautuvo skleidžiamas
triukšmas yra 79 dB(A). Autokrautuvas veikia dienos (7-19 val.) metu, 4 val./ dieną. Autokrautuvo darbo zona vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis;
✓ 35 vietų ir 3 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės prie administracinių patalpų.
Į stovėjimo aikšteles autotransportas atvyksta ir iš jos išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu. Į stovėjimo aikšteles per dieną atvyksta ir iš jos išvyksta 20 gamybos ir administracijos darbuotojų aut./dieną, iš viso 40 aut./dieną į abi puses. Skaičiavimuose priimta, kad
dienos metu į vieną stovėjimo vieta atvyksta ir iš jos išvyksta atitinkamai 0,25 aut./val. ir
1,4 aut./val.
Ūkinės veiklos įtakojamas triukšmas
Vertinami gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos, todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje.
lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje
aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
37
0
0
35
0
0
50-53
0
0
35
0
0
34
0
0
30
0
0
31
0
0
28
0
0
30
0
0
26
0
0
28
0
0
28
0
0

Vertinimo vieta / sklypo ribos
Saugūniškių g. Nr. 5
Saugūniškių g. Nr. 3
Saugūniškių g. Nr. 14
Vilniaus g. Nr. 39
Vilniaus g. Nr. 33
Vilniaus g. Nr. 32
Vilniaus g. Nr. 30
Piliakalnio g. Nr. 4
Piliakalnio g. Nr. 2
Pavilnojo g. Nr. 20
Pavilnojo g. Nr. 14
Pavilnojo g. Nr. 10

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

15
UAB „GLASTIKA“ Saugūniškių g.12, Maišiagala, Vilniaus r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

5.2.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.)
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys
Informacija apie vertintus mobilius triukšmo šaltinius
UAB „Glastika“ Saugūniškių g. 12, Maišiagala, Vilniaus r. sav. mobilūs triukšmo šaltiniai:
✓ 5 sunkiosios autotransporto priemonės per dieną, kurios į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu. Iš viso 10 sunkiųjų aut./dieną į abi puses. Sunkiųjų
transporto priemonių judėjimo keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai;
✓ 20 lengvųjų autotransporto priemonių per dieną, kurios į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta tik dienos (7-19 val.) metu. Iš viso 40 lengvųjų aut./dieną į abi puses. Lengvųjų
transporto priemonių judėjimo keliai vertinami kaip linijiniai triukšmo šaltiniai.
Autotransporto sukeliamas triukšmas
Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto srauto sukeliamą
triukšmą vertinamas tik dienos triukšmo lygis, kadangi su UAB „Glastika“ ūkine veikla susijęs
autotransportas į teritoriją atvyksta ir iš jos išvyksta tik dienos metu. Triukšmo lygis vertinamas
artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje, esančioje arčiausiai viešojo naudojimo
gatvių, kuriomis naudojasi su ūkinė veiklos objektu susijęs autotransportas. Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai yra adresu Saugūniškių g. Nr. 5, Nr. 3, Nr. 14, Vilniaus g. Nr. 39, Nr.
37, Nr. 33, Nr. 32, Nr. 30. Vertinami gyvenamosios paskirties pastatai yra mažaaukštės statybos,
todėl triukšmo lygis skaičiuojamas 1,5 m aukštyje.
Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje pateikti 18-oje lentelėje.
lentelė. Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų
aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Gyvenamosios paskirties pastatai, adresas

Dienos
*LL 65 dB(A)

Vakaro
*LL 60 dB(A)

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Saugūniškių g. Nr. 5
54
Saugūniškių g. Nr. 3
53
Saugūniškių g. Nr. 14
39-44
Vilniaus g. Nr. 39
56
Vilniaus g. Nr. 35
53
Vilniaus g. Nr. 33
52-55
Vilniaus g. Nr. 32
54
Vilniaus g. Nr. 30
57
*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nakties
*LL 55 dB(A)
-

Išvados
✓ Prognozuojama, kad UAB „Glastika“ Saugūniškių g. 12, Maišiagala, Vilniaus r. sav. ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis neviršijamas ir artimiausioje esamoje bei planuojamoje gyvenamojoje aplinkoje visais paros pe-
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riodais neviršija triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
✓ Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir UAB „Glastika“
Saugūniškių g. 12, Maišiagala, Vilniaus r. sav. ūkine veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje aplinkoje
dienos metu neviršija triukšmo ribinio dydžio, reglamentuojamo pagal HN 33:2011 1-os
lentelės 3-ią punktą. Vakaro ir nakties triukšmo lygis nenagrinėtas, kadangi su UAB
„Glastika“ ūkine veikla susijęs autotransportas atvyksta/išvyksta tik dienos metu.
5.2.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga ir sąlygos
Vietovės meteorologinės sąlygos. Skaičiavimams priimtos standartinės meteorologinės sąlygos
triukšmo skaičiavimams: temperatūra 10 ˚C, santykinis drėgnumas 70 %.
Koordinačių sistema. Naudota LKS-94 koordinačių sistema.
Modeliavimo teritorijos dydis. Modeliuojamos teritorijos dydis 0,8 km2 (autotransporto), 1,4 m2
(ūkinės veiklos).
Taršos sklaidos žemėlapių mastelis: 1:3500 (autotransporto), 1:4500 (ūkinės veiklos).
Triukšmo sklaidos žingsnio dydis: d X (m): 2; d Y (m): 2 (autotransporto ir ūkinės veiklos).
5.2.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys
Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje įrengti neplanuojama.
5.3

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, nebus.
5.4

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

Įmonės veiklos metu biologinės medžiagos nebus naudojamos ir gamybinio proceso metu nesusidarys, todėl toliau šis veiksnys yra neaktualus ir toliau nenagrinėjamas.
Ekonominiai ir socialiniai veiksniai
Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama įmonės veikla turi teigiamą poveikį. Geografiniu
požiūriu veikla yra patogi ir ekonomiškai pagrįsta: vykdoma Maišiagalos miestelio pietiniame
pakraštyje, pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijoje, šalia magistralinio kelio Vilnius –
Panevėžys, tai sąlygoja gerą žaliavų ir gaminių transportavimą, taip pat darbo vietų kūrimą išlaikymą, darbuotojams yra patogu atvažiuoti iki darbo vietos tiek iš vietinių, tiek iš aplinkinių rajonų ar Vilniaus. Naujų darbo vietų kūrimas ir esamų išlaikymas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie Vilniaus rajono
savivaldybės gerovės. Socialiniu požiūriu UAB „Glastika“ veikla daro teigiamą įtaką darbo rinkai, kadangi įmonėje sukurta 29 darbo vietos, darbuotojai aprūpinti socialiniu draudimu, įstatymų nustatyta tvarka jiems užtikrinamos socialinės garantijos.
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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 „Glastika“ ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:
✓ Įmonės veikla neprieštarauja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniams;
✓ 2008 metais buvo gautas statybos leidimas. Pastabų ar pasiūlymų nei įmonė, nei valstybinės institucijos nebuvo gavusios;
✓ 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 „Glastika“ ūkinė veikla Vilniaus r.
sav., Maišiagalos mstl. 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

Ties įmonės rekomenduojama SAZ riba aplinkos veiksniai (oro tarša, triukšmas) neviršija nustatytų ribinių verčių, todėl įgyvendinti papildomas aplinkos taršos poveikį mažinančias priemones
yra netikslinga. Įmonė neigiamo poveikio atsiradimo prevencijai vykdys nuolatinę naudojamos
technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma.

7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

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

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

UAB „Glastika“ įmonė įsikūrusi Vilniaus r. sav., Maišiagalos mstl. pietinėje dalyje pramonės ir
sandėliavimo teritorijoje netoli magistralinio kelio Vilnius – Panevėžys, kitų gamybos ir sandėliavimo objektų paskirties bei žemės ūkio paskirties žemių apsuptyje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2020 m.), Vilniaus rajone 2019 m. gyveno 99,3 1tūkst. gyventojų, o Maišiagaloje – 1636 2gyventojai.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami
duomenys, pateikiami Lietuvos, Vilniaus rajono ir Vilniaus apskrities gyventojų gimstamumo ir
mirtingumo rodikliai.
Gimstamumas. Vilniaus rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje mažėjo. 2019 m. Vilniaus rajone gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 9,2/1000, t. y.

1
2

Lietuvos statistikos metraštis 2019, Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius, 2020
Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius, 2011
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1,06 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 m. gimstamumo vidurkis buvo
9,8/1000 gyv.).
Mirtingumas. 2019 m. Lietuvoje mirė 38,3 tūkst. žmonių. Vilniaus rajono gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 11,3/1000 gyventojų, t. y. 1,21 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 mirtingumo vidurkis buvo 13,7/1000 gyv.).
Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių
ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Vilniaus r. gyventojų mirties
priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas
nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų).
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2019 m. Vilniaus r. šis rodiklis sudarė 607,2/100000
gyv. ir buvo 1,23 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (748,0/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2019 m. Vilniaus r. buvo užregistruota 241,7/100000 gyventojų, t. y. 1,19 karto mažiau negu Lietuvoje (287,8/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2019 m. Vilniaus r. šis rodiklis sudarė 36,3/100000
gyv. ir buvo 1,19 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (43,2/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2019 m. Vilniaus r. buvo užregistruota 20,1/100000 gyventojų,
t. y. 1,12 karto mažiau negu Lietuvoje (22,6/100000 gyv.).
Mirtingumo išorinės priežastys. 2019 m. Vilniaus r. šis rodiklis sudarė 85,6/100000 gyv. ir buvo
1,0 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (85,7/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimai alkoholiu Vilniuje buvo 17,1/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 5,7/100000, tyčiniai susižalojimai
19,1/100000 gyv. (Lietuvoje – 23,5/100000), transporto įvykiai 13,1/100000 gyv. (Lietuvoje –
7,7/100000), pasikėsinimai 1,0/100000 gyv. (Lietuvoje – 2,2/100000).
UAB „Glastika“, planuojanti vykdyti veiklą pramoninėje teritorijoje Saugūniškių g. 12, Maišiagaloje, Vilniaus r., neigiamos įtakos Vilniaus rajono ir Maišiagalos miestelio 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. Vilniaus r. natūralus gyventojų prieaugis 2014-2019 m. yra
neigiamas, kaip visoje Lietuvoje dėl senėjančios visuomenės, didėjančio mirtingumo bei gyventojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2019 m. Vilniaus r. šis rodiklis sudarė -2,1/1000
gyv. ir buvo neigiamas, tačiau mažesnis už Lietuvos vidurkį (-3,9/1000 gyv.).
7.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Vilniaus r. gyventojų, Vilniaus apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai.
Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl
ši analizė atliekama remiantis oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais.
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Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis3.
20 lentelė. Gyventojų sergamumas 2018 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 2018 m.
Lietuva
Vilniaus r.
Vilniaus apskritis
100000 gyv.
5331
4958
6081
1273
707
985
6010
3425
4704
3824
1973
2499
6127
3135
4250
8260
5107
7112
5233
3764
4590
8046
4401
5501
28744
20330
27257
9023
6300
7808
7866
6645
8610
13677
9025
11185
8935
6215
7795
1035
876
1183
17355
15222
16358

Apibendrinant Vilniaus r. ir Vilniaus apskrities gyventojų sergamumą 2018 metais galima teigti,
kad jis mažesnis nei Lietuvos vidurkis. UAB „Glastika“ įtakos Vilniaus rajono sergamumui neturės.
7.3

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos
oro tarša ir triukšmas.
Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos grupes:
✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos.
✓ vartotojai – tai grupė asmenų, kurie naudos įmonės gaminamą produkciją – stiklo paketus kaip lango, durų ar kitų statybinių konstrukcijų (pvz., stiklo pertvarų) sudėtinę
dalį;
✓ 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 „Glastika“ įmonės sklypas
nesiriboja. Artimiausias gyvenamasis namas (nėra registruotas Registrų centro duomenų bazėje)
yra už apie 55 m pietvakarių kryptimi. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Glastika“
įmonės teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi
fizikinė ir cheminė tarša neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su
įmonės naudojamo sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0759-2121, bei greta esančio sklypo, kurio
3

Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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unikalus Nr. 4199-9999-1204, ribomis. UAB „Glastika“ stiklo paketų gamybos įmonės
eksploatacija nekels pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės.
Poveikis dirbantiesiems. UAB „Glastika“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Įmonėje
yra sukurtos 29 darbo vietos. Įmonėje bus sumontuota žinomų pasaulio gamintojų, CE sertifikuota gamybos įranga. Darbo vietos bus 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 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 – įvairių formų ir techninių savybių stiklo
paketai, kurie gaminami pagal individualius užsakymus. Visi šie stiklo gaminiai bus gaminami iš
sertifikuotų ir leidžiamų ES šalyse medžiagų pagal Europos standartus, gaminiai atitiks saugos ir
sveikatos reikalavimus, todėl tinkamai eksploatuojami gaminiai nedarys poveikio vartotojų sveikatai.
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 UAB „Lanreta“ nuosavybės teise priklausančių sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0759-2121
(jame planuojama vykdyti UAB „Glastika“ veikla, plotas 07093 ha) bei sklypo, kurio unikalus
Nr. 4199-9999-1204 (sklype įrengtas vandens gręžinys, šiuo metu jokia veikla nevykdoma, plotas 0,4908 ha) ribomis, sutampančiomis su 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 „Glastika“ įmonės įtaka visuomenės sveikatai 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.

8

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo
pagrindimas

8.1

Objekto sanitarinės apsaugos zona

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR 201906-19, i. k. 2019-09862, galiojanti suvestinė redakcija 2020-07-01 iki 2020-10-31) 2 priedo 35.1
p., stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamybos įmonėms reglamentuojamas normatyvinis 100 m
sanitarinės apsaugos zonos dydis. Vadovaujantis šio įstatymo 52 straipsnio 1 p., toks SAZ dydis
taikomas, kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. SAZ dydis, įvertinus
įmonės poveikį pagal veiklos apimtį, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį
ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
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8.2

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

UAB „Glastika“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09862,
galiojanti suvestinė redakcija 2020-07-01 iki 2020-10-31) 51 str. „Sanitarinės apsaugos zonų
nustatymo pagrindai“. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 1,2001 ha, kuris sutampa su
įmonės naudojamo sklypo (unikalus Nr. 4400-0759-2121), bei greta esančio sklypo (unikalus Nr.
4199-9999-1204) ribomis. Gautas abiejų sklypo savininkų sutikimas nustatyti SAZ (PVSV 4
priedas). Siūlomos SAZ ribų planas pateiktas ataskaitos 2 priede. Sanitarinės apsaugos zona nustatyta įvertinus mobilių ir stacionarių taršos šaltinių fizikinės ir cheminės taršos vertes aplinkoje.

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

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 matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada).
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Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa
CadnaA.
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 pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną,
nei UAB „Glastika“ įmonės teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių.
2. Triukšmo lygis ties įmonės sklypo riba neviršys nustatytų leistinų dydžių visais paros periodais.
3. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona, sutampanti su sklypo, kurio unikalus Nr. 44000759-2121 (plotas 07093 ha) bei sklypo, kurio unikalus Nr. 4199-9999-1204 (plotas 0,4908 ha)
ribomis. Bendras abiejų sklypų plotas yra 1,2001 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai
bei jų aplinka nepatenka.

11

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 1,2001 ha. Siūlomos SAZ ribos sutampa įmonės
UAB „Lanreta“ nuosavybės teise priklausančių sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-0759-2121 (jame planuojama vykdoma UAB „Glastika“ veikla, plotas 07093 ha) bei sklypo, kurio unikalus
Nr. 4199-9999-1204 (sklype įrengtas vandens gręžinys, šiuo metu jokia veikla nevykdoma, plotas 0,4908 ha) ribomis. SAZ ribos pateiktos ataskaitos 2 priede.
Taršos šaltiniai, nuo kurių siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną:
Oro taršos šaltiniai:
✓ Taršos šaltinis. Nr. 001 – kaminas iš gamtinių dujų katilo (24 kW);
✓ Taršos šaltinis. Nr. 002-013 – ventiliacinės angos iš gamtinių dujų infraraudonųjų spindulių šildytuvų (12 vnt. po 32 kW), skirtų cecho patalpos šildymui. Iš o.t.š. į aplinkos orą
išsiskiria: (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A);
Triukšmo taršos šaltiniai:
✓ Gamybos patalpa, iš kurios vidaus triukšmas sklinda į aplinką;
✓ 2 vėsinimo sistemos išoriniai blokai (K-1 ir K-2);
✓ Autokrautuvo (TCM 25) darbo zona prie gamybinių patalpų;
✓ 35 vietų ir 3 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės prie administracinių patalpų;
✓ 5 sunkiosios autotransporto priemonės per dieną;
✓ 20 lengvųjų autotransporto priemonių per dieną.

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, galiojanti suvestinė
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redakcija nuo 2018-03-02) UAB „Glastika“ 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 „Glastika“
ūkinės veiklos vykdymui TIPK leidimo nereikia gauti.
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