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Įvadas 
 

UAB „Metso Lithuania“ 3 136 m2 ploto gamybinės teritorijos dalyje, esančioje 1,9322 ha žemės 

sklype (kad. Nr. 2901/0023:1063 Šiaulių m. k.v.), adresu Liejyklos g. 10, Šiauliuose, planuoja e-

samame gamybinės paskirties pastate įrengti ir eksploatuoti gumos ir poliuretano gaminių gamy-

bą.  

Planuojamai ūkinei veiklai buvo parengta ir su atsakingomis institucijomis suderinta atrankos dėl 

poveikio aplinkai vertinimo informacija, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl 

poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (TAR, 2017-10-18, Nr. 2017-16397), kitais teisės ak-

tais bei norminiais dokumentais. 

Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Metso Lithuania“ Liejyklos g. 10, Šiauliuose, sanitarinės ap-

saugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įverti-

nami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.  

UAB „Metso Lithuania“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės 

apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. 

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 

LEZ – laisvoji ekonominė zona  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 

GPGB – geriausias prieinamas gamybos būdas  

RV – ribinė vertė  

LR – Lietuvos Respublika 

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

AM – Aplinkos ministerija 

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra  

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

TAR – teisės aktų registras  
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1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Ūkinės veiklos organizatorius - UAB „Metso Lithuania“, juridinio asmens kodas 305243183. Adresas: 

Lvovo g. 105A, LT-08104 Vilnius. Telefonas +37068666476, el. p. ricardas.salkauskas@metso.com. 

Kontaktinis asmuo: Ričardas Šalkauskas Tel. +370  686 66476, el. p. ricardas.salkauskas@metso.com.  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Envi-

ronment“. Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel.: 8 5 264 4304, el. pašto 

adresas info@dge.lt. Kontaktinis asmuo: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, visuomenės 

sveikatos specialistas, aki@dge.lt.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

Ūkinė veikla (toliau – PŪV) – gumos ir poliuretano gaminių gamyba UAB „Metso Lithuania” 

planuojamoje gamykloje Liejyklos g. 10, Šiauliuose. Veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių (EVRK) 2 red.: 22.19 – kitų guminių gaminių gamyba; 20.16 – pirminių plastikų 

gamyba (tame tarpe poliuretanų). 

3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (tei-

kiamos paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikia-

mų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai iš-

tekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika) 

3.2.1 Planuojama produkcija, paslaugos 

Tarptautinė kompanija „Metso” yra pasaulyje pirmaujanti įmonė, siūlanti įrangą ir paslaugas 

tausojančiam gamtos išteklių naudojimui kasybos ir perdirbimo pramonėje. „Metso“ gamina įrangą, 

skirtą kasybos, agregatų, naftos ir dujų, perdirbimo, celiuliozės ir popieriaus bei kitų procesų pramonės 

technologijoms. Plėsdama savo veiklą, UAB „Metso Lithuania” numato gumos ir poliuretano gaminių 

gamyklą Šiaulių miesto pramoninėje zonoje. Planuojamoje gamykloje numatoma gaminti įvairius 

presuotus forminius gumos gaminius, pvz., įdėklus, pagamintus iš gumos su metalo intarpais, 

padidinančius įrangos atsparumą dilimui. Taip pat numatoma gaminti produkciją iš poliuretano, pvz., 

įvairius sietus, naudojamus skirtingoms mineralinių medžiagų frakcijoms sijoti, transporterių 

nubraukėjus. 

Ūkinės veiklos pajėgumas 

Numatomi gamybos pajėgumai: 

 

✓ 4 000 t/metus gumos gaminių; 

✓ 3 000 t/metus poliuretano gaminių. 

Gamybos procese bus naudojamos žaliavos (cheminės medžiagos, preparatai, ir kt.), gamybos įrengi-

mai.  

mailto:ricardas.salkauskas@metso.com
mailto:ricardas.salkauskas@metso.com
mailto:info@dge.lt
mailto:aki@dge.lt
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3.2.2 Žaliavos, medžiagos 

Gamybos metu bus naudojamos įvairios cheminės medžiagos, tokios kaip polimerai, dažymo 

pigmentai, dervos, o taip pat gamybai reikalingos metalinės bei kitokios detalės, kurios bus įliejamos į 

guminius arba poliuretano gaminius (įvairios žarnelės, movos, veržlės, poveržlės, plokštelės ir t.t.). 

Naudojamų cheminių medžiagų sudėtyje sprogių, lengvai užsidegančių medžiagų nėra. Radioaktyvios 

medžiagos, pavojingos atliekos PŪV metu naudojamos nebus.  

3.2.3 Gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Planuojamas elektros energijos išteklių poreikis – apie 2 000 MWh/metus. Elektros energijos išteklių 

šaltinis – elektros skirstomojo tinklo operatorius. Planuojamas šiluminės energijos metinis poreikis – 

apie 6 500 MWh. Gamtinėmis dujomis kūrenamame 736 kW galios garo generatoriuje bus gaminamas 

garas (1 125 kg/val.), reikalingas technologiniam procesui. Planuojamas gamtinių dujų sunaudojimas – 

660 504 m3/metus. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

4.3.1 Gaminių gamyba  

Gumos gaminiai gaminami iš šių pagrindinių sudedamųjų elementų: gumos mišinio, įvairių medžiagų 

įliejamo karkaso. Gumos gaminių gamybai naudojami įrengimai: hidrauliniai pakėlimo stalai, liejimo 

formų pakaitinimo krosnys, gumos lakštų giljotina, gumos lakštų paviršiaus šiurkštinimo ir kiti 

įrenginiai. 

Gumos gaminių gamybos pagrindiniai etapai: 

✓ Gumos mišinio ir vidinio karkaso sandėliavimas; 

✓ Žaliavinio ruošinio gamyba; 

✓ Žaliavinio ruošinio supjaustymas; 

✓ Liejimas; 

✓ Gaminių mechaninis apdirbimas; 

✓ Pagamintos produkcijos sandėliavimas. 

Gumos gaminių gamybos technologinė schema pateikta žemiau:  



2 
UAB „Metso Lithuania” gamykla Liejyklos g. 10, Šiauliuose  
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge.lt 

 

pav. Gumos gaminių gamybos schema 

4.3.2 Poliuretano gaminių gamyba 

Poliuretano (toliau – PU) gaminiai gaminami iš dviejų pagrindinių sudedamųjų elementų: PU mišinio, 

metalinio karkaso. PU mišinys priklauso nuo gaminio receptūros, todėl maišomas skirtingais kiekiais 

iš skirtingų komponentų. Metalinis karkasas gali būti gaminamas iš skirtingų metalo rūšių. Poliuretano 

gaminių gamybai naudojami įrengimai: pašildymo įrengimai, mažasis šratavimo įrengimas, 3-jų 

komponentų PU įrengimas, 5-ių komponentų PU įrengimas, liejimo stalai, kiti įrengimai. 

Pagrindiniai PU gaminių gamybos etapai: 

✓ žaliavinių elementų sandėliavimas; 

✓ komponentų  pašildymas krosnyse; 

✓ komponentų maišymas – dozavimas; 

✓ gaminių liejimas; 

✓ gaminių mechaninis apdirbimas; 

✓ pagamintos produkcijos sandėliavimas. 

Poliuretano gaminių gamybos schema pateikta žemiau:  
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pav. Poliuretano (PU) gaminių gamybos schema 

Šiluminės energijos gamyba 

Patalpų šildymui ir garo ruošimui numatomas 736 kW šiluminio galingumo garo generatorius. Katile 

bus deginamos gamtinės dujos – apie 660 504 m3/m ir 75,4 m3/h. 

Numatoma, kad veikla bus vykdoma visa parą (24 val.) 5 dienas per savaitę, vėliau – 7 dienas per 

savaitę.  

Statinių ir įrenginių išdėstymo planas 

Nagrinėjamas sklypas yra užstatytas esamais statiniais (gamybinis prekybinis, administracinis, kiti 

inžineriniai kiemo statiniai). Naujų statinių sklype statyti neplanuojama.  

 

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto 

naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla) 

UAB „Metso Lithuania” gamyklos patalpų įrengimo pradžia numatyta - 2020 m. II ketv. pr., patalpų 

įrengimo pab. - 2020 m. II ketv. pab. Gamyklos eksploatacijos pradžia – 2020 m. II ketv. pab. - III 

ketv. pr. Numatomos gamyklos įrengimo darbų apimtys: 

✓ inžinerinių tinklų pastato viduje projektavimas ir įrengimas; 

✓ įrengimų tiekimas ir montavimas; 

Objektas bus pradėtas eksploatuoti iš karto, neskaidant į etapus. Numatomas objekto eksploatacijos 

laikas – neterminuotas.  
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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 

UAB „Metso Lithuania“ gumos ir poliuretano gaminių gamybai buvo atliktos poveikio aplinkai verti-

nimo procedūros, atsakingų institucijų priimta išvada – PAV neprivaloma. Poveikio visuomenės svei-

katai vertinimas atliekamas siekiant įvertinti planuojamo objekto galimą fizikinį ir cheminį, įskaitant 

kvapus, poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsiž-

velgiant į teršiančių medžiagų koncentracijos bei triukšmo sklaidos skaičiavimus. Žemės sklypo bei 

pastato naudojimo paskirtis nekeičiama, todėl teritorijų planavimo ar statinių statybos dokumentų ren-

gimas nereikalingas.  

3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, 

kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti 

sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nesvarstomos. Vietos pasirinkimą lėmė tinkamai išvystyta 

susisiekimo infrastruktūra, žemės sklypo dydis, jo paskirtis, esamo gamybinio pastato dydis ir paskir-

tis, galimybės pastatą pritaikyti naujai gamybai. Taip pat vietos pasirinkimą Šiaulių pramoninėje zono-

je lėmė palankios ekonominės-komercinės sąlygos.  

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

UAB „Metso Lithuania“ ūkinė veikla bus vykdoma Šiauliuose, Liejyklos g. 10, pietinėje Šiaulių 

miesto dalyje, pramoninėje teritorijoje, miesto pakraštyje, apie 1 km iki administracinės ribos su 

Šiaulių rajonu.  

Planuojama gamykla bus eksploatuojama pramoninėje Šiaulių miesto dalyje. Kaimyniniame pastate 

Liejyklos g. 8 šiuo metu veikla nėra vykdoma. Kitoje Liejyklos g. pusėje, apie 40 m į šiaurės vakarus 

nuo PŪV teritorijos (Liejyklos g. 7A) registruota 169-oji garažų eksploatavimo bendrija, kiek toliau, 

apie 82 m atstumu į šiaurės vakarus (Liejyklos g. 2E) – Litgrid AB teritorija. Apie 110 m atstumu nuo 

planuojamos gamyklos į šiaurės rytus (Liejyklos g. 3) įsikūrusi UAB „Šiaulių liftas”, kiek toliau, apie 

195 m atstumu į šiaurės rytus (Liejyklos g. 4) – UAB „Šiaulių tara”. Apie 110 m atstumu į pietryčius 

(Liejyklos g. 14) eksploatuojama UAB „Gemega”, o apie 284 m atstumu į pietryčius (Liejyklos g. 11) 

– UAB „Refta”. 

Žemėlapio ištrauka, kurioje pažymėta PŪV teritorija su gretimybėmis, pateikta pav.:  
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS: 

                PŪV vieta 

                Gyvenamieji namai 

1 – Litgrid AB 

2 – UAB „Gemega” 

3 – UAB “Šiaulių liftas” 

4 – UAB “Šiaulių tara” 

5 – 169-oji garažų eksploatavimo bendrija 

pav. UAB „Metso Lithuania“ planuojamos ūkinės veiklos vieta su gretimybėmis (www.regia.lt) 

Dokumentai apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą pateikti 4 

priede.  

Arčiausiai PŪV objekto įsikūrusios įmonės: 

✓ 169-oji garažų eksploatavimo bendrija, įsikūrusi Liejyklos g. 7A, apie 40 m atstumu į šiau-

rės vakarus; 

✓ Litgrid, AB (Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius), įsikūrusi Liejyklos g. 2E, 

apie 82 m atstumu į šiaurės vakarus; 

✓ UAB „Šiaulių liftas” (keleivinių, neįgaliųjų, krovininių, maistinių keltuvų gamybos, naujų 

liftų įrengimas bei senų liftų modernizacija ir techninės priežiūra), įsikūrusi Liejyklos g. 3, 

apie 110 m atstumu į šiaurės rytus; 

✓ UAB „Šiaulių tara” (alkoholinių gėrimų importas ir Lietuvoje pagamintų alkoholinių gėri-

mų platinimas Lietuvos teritorijoje bei logistikos paslaugos), įsikūrusi Liejyklos g. 4, apie 

195 m atstumu į šiaurės rytus; 

✓ UAB „Gemega” (čiužinių gamyba ir mažmeninė prekyba), įsikūrusi Liejyklos g. 14, apie 

110 m atstumu į pietryčius; 

✓ UAB „Refta” (krovinių pervežimas ir ekspedicija), įsikūrusi Liejyklos g. 11, apie 284 m į 

pietryčius. 

Aplink PŪV teritoriją gyvenamųjų pastatų nėra, su gyvenamosiomis teritorijomis įmonė nesiriboja.  

Atstumai nuo PŪV objekto iki artimiausių gyvenamųjų namų: 

UAB „Metso Lithuania“ 

http://www.regia.lt/
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✓ daugiabučio gyvenamojo namo (Aukštabalio g. 12) – apie 470 m šiaurės vakarų kryptimi; 

✓ daugiabučio gyvenamojo namo (Aukštabalio g. 14) – apie 510 m šiaurės vakarų kryptimi; 

✓ daugiabučio gyvenamojo namo (Aukštabalio g. 10) – apie 520 m šiaurės vakarų kryptimi; 

✓ daugiabučio gyvenamojo namo (Aukštabalio g. 8) – apie 565 m šiaurės vakarų kryptimi; 

✓ daugiabučių gyvenamųjų namų (Rasos g. 26, 24, 22, 20) – apie 545-670 m vakarų 

kryptimi; 

✓ vienbučio gyvenamojo namo (Šviesos tak. 12) – apie 580 m šiaurės vakarų kryptimi; 

✓ vienbučio gyvenamojo namo (Šviesos tak. 20) – apie 590 m šiaurės vakarų kryptimi; 

✓ vienbučio gyvenamojo namo (Rasos g. 11) – apie 650 m vakarų kryptimi. 

Artimiausios ugdymo įstaigos (atstumai matuoti nuo PŪV objekto ribų): 

✓ Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“ (Šviesos tak. 30) – apie 590 m į šiaurės vakarus; 

✓ Šiaulių “Rasos” progimnazija (Tiesos g. 1) – apie  650 m į vakarus. 

Artimiausios gydymo įstaigos (atstumai matuoti nuo PŪV objekto ribų): 

✓ VšĮ Tilžės gatvės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas (Tilžės g. 67), nutolęs apie 

820 m į šiaurės vakarus; 

✓ UAB Tavo sveikatos namai (J. Sondeckio g. 16) – apie 1,2 km į vakarus. 

Artimiausi apgyvendinimo paskirties pastatai: 

✓ viešbutis „Tomas” (Tilžės g. 63A), nuo PŪV objekto ribų nutolęs apie 850 m į šiaurės va-

karus; 

✓ viešbutis „Skaistažiedė" (Girulių g. 22B), nuo PŪV objekto ribų nutolęs apie 750 m į šiau-

rės rytus; 

✓ Salduvės viešbutis (K. Donelaičio g. 70), nuo PŪV objekto ribų nutolęs apie 1,1 km į šiau-

rės rytus. 

Visuomeninės paskirties objektas – Šiaulių arena, įsikūrusi J. Jablonskio g. 16, nuo PŪV objekto nuto-

lusi apie 1,2 km į šiaurės vakarus. PŪV teritorija nėra svarbi aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos 

saugos, visuomeniniu ir kt. požiūriais.  

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 

(pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 

kopija) 

UAB „Metso Lithuania” gamykla bus eksploatuojama Šiaulių apskrityje, Šiaulių miesto savivaldybėje, 

Šiauliuose, sklypo Liejyklos g. 10 dalyje. Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5296-1392, kad. Nr. 

2901/0023:1063 Šiaulių m. k. v.), kurio dalyje bus vykdoma PŪV, plotas 1,9322 ha. Sklypas nuosavy-

bės teise priklauso juridiniam asmeniui, o jo dalis nuomos teise – UAB „Metso Lithuania“. Žemės 

sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Pagrindinė žemės sklypo, kurio dalyje bus 

vykdoma PŪV, naudojimo paskirtis – kita. Žemės sklypui nustatytas naudojimo būdas – komercinės 

paskirties objektų teritorijos. 
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Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

Nagrinėjamam 1,9322 ha ploto žemės sklypui Nr. 4400-5296-1392 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), 0,416 ha; 

✓ Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), 0,0405 ha; 

✓ Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 

1,9322 ha; 

✓ Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), 0,143 ha; 

✓ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 0,0423 ha; 

✓ Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), 1,9322 ha; 

✓ Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis), 0,0836 ha. 

Sklypas, kurio dalyje bus vykdoma PŪV, yra Šiaulių miesto pramoninėje dalyje, išvystytos infrastruk-

tūros teritorijoje. Sklypas yra teritorijoje su centralizuotais vandens tiekimo, buitinių nuotekų, elektros, 

dujų tiekimo, ryšio tinklais. Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir įvertinus ūkinę veiklą, 

bus nustatyta 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.) 

4.3.1 Vandens tiekimas 

Vanduo įmonei bus tiekiamas iš UAB „Šiaulių vandenys” esamų vandentiekio tinklų numatomos 

pasirašyti sutarties pagrindu. Vanduo bus naudojamas gamybinėms (garo gamybai, gamybinių patalpų 

grindų plovimui), buities bei lauko – vidaus gaisro gesinimo reikmėms. Numatomas bendras vandens 

poreikis buities ir gamybinėms reikmėms – 38,5 m3/d, 14 038 m3/m.  

4.3.2 Šilumos energijos tiekimas 

Planuojamas šiluminės energijos metinis poreikis – apie 6 500 MWh. Planuojamas gamtinių dujų 

sunaudojimas – 660 504 m3/metus. 

4.3.3 Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas 

UAB „Metso Lithuania” gamyklos Šiauliuose eksploatacijos metu susidarys buitinės (19,9 m3/d., 

7 262 m3/m), paviršinės (6 462 m2) ir gamybinės (3,7 m3/d., 1 350 m3/m) nuotekos. Nuotekos bus 

nuvedamos į UAB „Šiaulių vandenys” buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus.  

4.3.4 Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Gumos ir poliuretano gaminių gamybos metu susidarys metalo, pakuotės, dažų, tirpiklių, dažų 

skardinių ir kitos atliekos. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos ir preliminarūs 

jų kiekiai (709,589 t/metus nepavojingųjų atliekų ir 24,893 t/metus pavojingųjų atliekų) pateikti. Tiek 

pavojingų, tiek nepavojingų atliekų tvarkymui bus sudarytos sutartys su Atliekų tvarkytojų valstybės 

registre registruotais atliekų tvarkytojais. Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR 

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais.  
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4.3.5 Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Planuojama UAB „Metso Lithuania“ teritorija pasiekiama asfaltuota Liejyklos gatve (D1 kategorijos), 

nuo kurios į įmonės teritoriją galimi 3 įvažiavimo variantai. Įvertinus esamą sklypo infrastruktūrą, au-

totransporto pagrindinis privažiavimas iki PŪV objekto numatytas pietinėje teritorijos pusėje iš asfal-

tuotos Liejyklos gatvės, o kiti įvažiavimai paliekami spec. tarnybų transportui kaip atsarginiai. Atstu-

mas iki Tilžės g. (B2 kategorijos), praeinančios PŪV teritorijos šiaurės rytuose, apie 1 km.  

 

4 pav. Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (www.maps.lt) 

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

Žemės sklypas, kurio plotas yra 1,9322 ha, yra kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijų 

naudojimo būdo, todėl yra tinkamas šiai veiklai. Be to, nagrinėjamas sklypas randasi Šiaulių miesto 

pramoninėje zonoje. Sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Vieta UAB „Metso 

Lietuva“ veiklai parinkta atsižvelgiant į tai, kad yra Šiaulių pramoninės zonos teritorijoje, atokiau gy-

venamųjų namų, tačiau yra patogiai pasiekiama transportu iš Liejyklos, Pramonės, Išradėjų g. UAB 

„Metso Lietuva“ veikla bus vykdoma atsižvelgiant į aplinkosaugos ir saugos reikalavimus, jos veikla 

bus organizuota taip, kad jokia tarša nepatektų už objekto sklypo ribų: gamybos procesai bus vykdomi 

uždaruose pastatuose, kurių šildymui bus naudojamas gamtinės dujos, nuotekos bus išleidžiamos į 

miesto buitinių nuotekų tinklus. Nagrinėjamas sklypas ir jame planuojama ūkinė veikla ekologiniu 

požiūriu nedarys jokios įtakos greta esantiems sklypams. Artimiausi gyvenamieji namai nuo UAB 

„Metso Lietuva“ sklypo ribos nutolę apie 470 m ir didesniu atstumu šiaurės vakarų kryptimi. Sodo 

UAB “Metso Lithuania” 

Sutartinis žymėjimas: 
  Transporto judėjimo kryptis į 

UAB „Metso Lithuania“ teritoriją ir iš jos 

http://www.maps.lt/
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namų, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto, 

religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių 

teritorijų artimoje aplinkoje (gretimybėse) nėra.  

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės 

sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio kiekybinis ir 

kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti:  

✓ cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, kietosiomis dale-

lėmis, LOJ); 

✓ fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių (autotransporto) bei stacionarių taršos šaltinių 

(ventiliatorių, technologinės įrangos). 

5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių, jų ypatybės, vietos ir kita 

informacija pateikti 5.1.1 punkte, aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių, jų ypatybės, kita infor-

macija – 5.1.2 punkte, aplinkos oro užterštumo prognozė, numatomos išmesti teršalų ribinės aplinkos 

oro užterštumo vertės - 5.1.3 punkte. Oro teršalų sklaidos skaičiavimui naudoti Aplinkos apsaugos 

agentūros modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys Šiaulių mieste, kadangi ar-

timiausio aplinkos oro kokybės tyrimų stotis nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto nutolusi daugiau 

nei 2 km. Modeliavimo būdu nustatytos vidutinės metinės aplinkos oro teršalų koncentracijų vertės 

Šiaulių mieste 2018 metais: 

✓ Anglies monoksidas (CO) – 370,0 µg/m3; 

✓ Azoto dioksidas (NO2) – 29,5 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 26,0 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 18,5 µg/m3; 

 

5.1.1 Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

UAB „Metso Lithuania” gamykloje bus oro taršos šaltiniai: 

✓ Organizuotas o. t. š. Nr. 001 – 736 kW garo generatoriaus kaminas. Iš oro taršos šaltinio skir-

sis šie teršalai: azoto oksidai, anglies monoksidas; 

✓ Organizuotas o. t. š. Nr. 002 – išmetimo vamzdis iš gamybinių (gumos ir poliuretano gaminių) 

patalpų. Iš o. t. š. skirsis kiti LOJ ir kietosios dalelės. 

5.1.2 Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 

PŪV objekto teritorijoje po PŪV įgyvendinimo veikiantys mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

✓ 70 lengvųjų autotransporto priemonių per parą, atvyksiančių į antžemines lengvųjų 

automobilių stovėjimo aikšteles. Iš viso 140 lengvųjų aut./parą į abi puses; 

✓ 20 sunkiųjų autotransporto priemonės per parą, atvyksiančių prie planuojamų 

pakrovimo/iškrovimo aikštelių. Iš viso 40 sunkiųjų aut./parą į abi puses. 
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5.1.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė  

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos lentelėje: 

lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos   

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija be 

fono 

Maks. koncentracija su 

fonu RV, 

µg/m3 
µg/m3 RV dalis µg/m3 RV dalis 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 2,9 0,0003 372,9 0,037 10000 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 9,8 0,049 39,3 0,197 200 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 0,5 0,013 30,0 0,75 40 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,07 0,002 26,07 0,652 40 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 0,19 0,004 26,14 0,523 50 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,034 0,002 18,53 0,927 20 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies monok-

sido koncentracija be fono siekia 2,9 µg/m3 (0,03 %  ribinės vertės (toliau - rv)), įvertinus foną – 372,9 

µg/m3 (3,7 % rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be fono 

0,5 µg/m3 (1,3 % rv), įvertinus foną – 30,0 µg/m3 (75,0 % rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos 

žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono 

siekia 9,8 µg/m3 (4,9 % rv), o įvertinus foną – 39,3 µg/m3 (19,7 % rv) ir neviršija ribinės vertės, nusta-

tytos žmonių sveikatos apsaugai. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fono 

siekia 0,07 µg/m3 (0,2 % rv), su fonu – 26,07 µg/m3 (65,2 % rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos 

žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono 

siekia 0,19 µg/m3 (0,4 % rv), o su fonu – 16,14 µg/m3 (52,3 % rv) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos 

žmonių sveikatos apsaugai. 

Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fo-

no siekia 0,034 µg/m3 (0,1 % rv), o su fonu – 18,53 µg/m3 (74,1 % rv) ir neviršija ribinės vertės, nus-

tatytos žmonių sveikatos apsaugai. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 

veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Ūkinės veiklos objekto teritorijoje nenumatomi aplinkos oro taršos šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą 

išsiskirs kvapo slenksčio vertę turintys teršalai. Tiek gumos, tiek PU gaminių gamyboje lakios kvapo 

slenkstį turinčios cheminės medžiagos naudojamos nebus. Gaminių formavimo metu taip pat kvapus 

skleidžiančių teršalų išsiskyrimas nenumatomas. Švedijoje, Treleborgo mieste veikiančios analogiškos 

įmonės aplinkosaugos ataskaitoje yra nurodyta, kad kvapų gamyboje nesusidaro ir jie nėra atskirai 

vertinami. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus daroma išvada kad kvapų aspektas visuo-

menės sveikatos požiūriu yra neaktualus ir toliau nenagrinėjamas 

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

visuomenės sveikatai, vertinimas 

Informacija apie planuojamus stacionarius triukšmo taršos šaltinius pateikta 5.3.1 punkte, apie su įmo-

ne susijusius mobiliuosius triukšmo šaltinius – 5.3.2 punkte, apie triukšmo sklaidos modeliavimui 
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naudotą programinę įrangą ir sąlygas – 5.3.3 punkte, apie nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių 

duomenis – 5.3.4 punkte. 

5.3.1. Informacija apie stacionarius triukšmo šaltinius  

Stacionarūs triukšmo šaltiniai. Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti planuojami stacionarūs 

triukšmo šaltiniai: 

✓ Gamybinė patalpa (1), iš kurios vidaus triukšmas sklis į aplinką.  

✓ Gamybinė patalpa (2), iš kurios vidaus triukšmas sklis į aplinką.  

✓ Sunkiųjų autotransporto priemonių pasikrovimo ar išsikrovimo aikštelės (2 vnt.), kuriose dirbs 

autokrautuvai.  

✓ 70 stovėjimo vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė prie Liejyklos g.  

✓ 10 stovėjimo vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė prie Liejyklos g.  

Mobilūs triukšmo šaltiniai. Skaičiuojant triukšmo sklaidą, kaip ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai įver-

tinti autotransporto (sunkiųjų ir lengvųjų) priemonių atvykimas ir išvykimas bei jų judėjimas teritorijo-

je.  

✓ 20 vnt. sunkiųjų autotransporto priemonių, atvyksiančių prie pasikrovimo ar išsikrovimo aikš-

telių.  

✓ 70 vnt. lengvųjų autotransporto priemonių, atvyksiančių į stovėjimo aikšteles.  

Į planuojamą teritoriją autotransportas pateks pasukant iš viešojo naudojimo Liejyklos g., į kurią pa-

tenkama per Išradėjų g. arba Pramonės g. 

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyve-

namosios paskirties pastatų aplinkoje pateikti lentelėje: 

lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Vertinimo vieta / adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis – 4,0 m 

Aukštabalio g. Nr. 10 0-10 0-9 0-6 

Aukštabalio g. Nr. 12 10-11 9-10 5-6 

Aukštabalio g. Nr. 14 10-10 9-9 5-5 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios 

paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamen-

tuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.  

Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai ties teritorijos ribomis, 

kurioje numatoma vykdyti ūkinę veiklą, pateikti lentelėje: 

lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis 

Vertinimo vieta / teritorijos ribos Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 
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Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Šiaurės rytinė riba 33-44 19-24 19-24 

Pietrytinė riba 42-48 24-35 19-29 

Pietvakarinė 43-46 35-39 13-19 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis, kurioje 

numatoma vykdyti ūkinę veiklą, dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reg-

lamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.  

5.3.2. Informacija apie su įmonės veikla susijusius mobiliuosius triukšmo šaltinius 

Planuojamas ūkinės veiklos objektas yra pramoninėje teritorijoje, artimiausių viešo naudojimo gatvių, 

kuriomis naudosis su planuojama ūkine veikla susijęs autotransportas, aplinkoje gyvenamosios ar vi-

suomeninės paskirties pastatų nėra, todėl autotransporto, pravažiuojančio viešojo naudojimo gatvėmis, 

sukeliamas triukšmo lygis nevertinamas.  

Išvada: 

✓ Prognozuojama, kad UAB „Metso Lithuania“ gamykla Liejyklos g. 10, Šiauliai planuojamos 

ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis, kurioje numatoma vykdyti ū-

kinę veiklą, bei artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nak-

ties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal 

HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.  

5.3.3. Informacija apie skaičiavimams naudotą triukšmo sklaidos modeliavimo 

programinę įrangą ir sąlygas 

UAB „Metso Lithuania“ planuojamos gamyklos Liejyklos g. 10, Šiauliuose (toliau – planuojamos ū-

kinės veiklos objektas) planuojamos veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiu-

terine programa „DataKustik“ CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2019 MR 2). 

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 regla-

mentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  

5.5 Biologinių, ekonominių, socialinių, psichologinių veiksnių, darančių įtaką visuomenės 

sveikatai, identifikavimas ir aprašymas 

5.5.1 Biologiniai veiksniai 

UAB „Metso Lithuania“ veiklos metu biologinės medžiagos nebus naudojamos ir gamybinio proceso 

metu nesusidarys, todėl šis veiksnys visuomenės sveikatos požiūriu yra neaktualus ir toliau nenagrinė-

jamas.  



13 
UAB „Metso Lithuania” gamykla Liejyklos g. 10, Šiauliuose  
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                   www.dge.lt 

5.5.2 Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama įmonės veikla turi teigiamą poveikį. Įmonėje planuojama 

sukurti 200 darbo vietų, todėl darbo rinkos aspektu numatomas reikšmingas ilgalaikis teigiamas 

poveikis. Aukštų technologijų kvalifikuotų darbo vietų kūrimas ir išlaikymas yra teigiamas 

socioekonominis veiksnys Šiaulių miesto darbo užimtino kontekste.  

5.5.3 Psichologiniai veiksniai 

Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio įvertini-

mui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis dis-

komfortas dėl eksploatuojamos aikštelės nenumatomas remiantis šiais argumentais: 

- Ūkinė veikla planuojama specializuotoje Šiaulių m. pramoninėje zonoje, kitų komercinių ir 

pramonės objektų apsuptyje, atokiau gyvenamųjų ir rekreacinių teritorijų; 

- Esamas gamybinis pastatas, pritaikomas planuojamai ūkinei veiklai, atitiks visus aplinkosaugos 

reikalavimus, o ūkinės veiklos metu iš PŪV neviršys taršos už įmonės sklypo ribos; 

- cheminės bei fizikinės, kvapų taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus, tai yra pagrįsta atli-

kus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą; 

- sanitarinės apsaugos zonos sutampa su įmonės nuomojamos pastato ir sklypo dalies ribomis, 

trečiųjų asmenų interesai nebus pažeisti; 

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Metso Lithuania“ planuojama ūkinė 

veikla 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  

Aplinkos komponentams planuojamos ūkinės veiklos vykdymas poveikio neturės arba jis bus nežy-

mus, todėl specialios poveikio mažinimo priemonės daugumoje atvejų nereikalingos. Poveikio maži-

nimo priemones tikslinga taikyti tik esant potencialiam taršos pavojui, kuris esant įprastoms sąlygoms 

neprognozuojamas. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, įmonės triukšmo ir 

taršos šaltiniai išdėstomi įmonės teritorijoje taip, kad jie neviršytų leidžiamų ribinių dydžių už įmonės 

sklypo ribos.  

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, esama visuomenės sveikatos būklė vertinama ana-

lizuojant paskutinių prieinamų 5 metų pagrindinius Šiaulių miesto, Šiaulių apskrities ir Lietuvos gy-

ventojų demografinius bei sergamumo rodiklius. 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

UAB „Metso Lithuania“ įmonė veiklą planuoja Šiauliuose, Liejyklos g. 10, retai apgyvendintoje teri-

torijoje, Šiaulių pramonės zonoje.  
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiauliuose 2019 m. sausio 1 d. gyveno 100131 gyven-

tojų. Visoje Šiaulių apskrityje metų pradžioje gyveno 262487 gyventojai1.  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami duome-

nys, pateikiami Šiaulių miesto ir Šiaulių apskrities gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. 

Gimstamumas. Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 10 metų laikotarpyje 

nuosekliai didėjo. 2017 m. Šiauliuose gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 10,8/1000, t. y. 1,07 karto 

didesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2017 m. gimstamumo vidurkis buvo 10,1/1000 gyv.). 

Mirtingumas. 2018 m. Lietuvoje mirė 39 574 žmonės. 2017 m. Šiauliuose gyventojų mirtingumo ro-

diklis buvo 13/1000 gyventojų, t. y. 1,1 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2016 mirtin-

gumo 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 Šiaulių m. gyventojų mirties priežasčių struk-

tūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas nuo išorinių priežasčių 

(traumų, apsinuodijimų). 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2018 m. Šiaulių r. šis rodiklis sudarė 614,3/100000 gyv. ir 

buvo 1,3 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (782,5/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2018 m. Šiaulių m. buvo užregistruota 408,8/100000 gyventojų, t. 

y. 1,4 karto daugiau negu Lietuvoje (286,6/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2018 m. Šiaulių m. šis rodiklis sudarė 65,6/100000 gyv. ir 

buvo 1,3 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (49,6/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2018 m. Šiaulių m. buvo užregistruota 21,9/100000 gyventojų, t. y. 

toks pat kaip Lietuvos vidurkis (21,9/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2018 m. Šiaulių m. šis rodiklis sudarė 94/100000 gyv. ir artimos Lie-

tuvos vidurkiui (93,5/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimas alkoholiu sudarė 4,4/100000 gyv. (Lietuvoje 

– 5,6/100000), tyčiniai susižalojimai 24/100000 gyv. (Lietuvoje – 24,4/100000), transporto įvykiai 

8,7/100000 gyv. (Lietuvoje – 8/100000). 

Natūralus gyventojų prieaugis. Šiauliuose natūralus gyventojų prieaugis yra neigiamas daugiau nei 

15 metų ir demografinė situacija negerėja. 2017 m. Šiauliuose šis rodiklis sudarė -2,2/1000 gyv. ir bu-

vo neigiamas, tai yra mažesnis už Lietuvos vidurkį (-4/1000 gyv.). 

UAB „Metso Lithuania“, planuojantį veiklą Šiaulių LEZ teritorijoje, neigiamos įtakos Šiaulių bei 

Šiaulių r. demografijai, sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskai-

čiuotos 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. 

 
1 Nuolatinių gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse 2019 m. Lietuvos statistikos departamen-

to periodinis leidinys  
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7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami paskutiniai prieinami Šiaulių m. gyventojų, Šiaulių apskrities ir Lietuvos gyventojų ser-

gamumo 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 duomenimis2.  

lentelė. Gyventojų sergamumas 2017 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2017 m.,  

100000 gyv. 

Lietuva Šiauliai Šiaulių apskritis 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5036,9 4867,4 3766 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1057,2 1524,3 1241,1 

Endokrininės sistemos ligos 5281,3 6984,5 5402,7 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3516 3366,8 3482 

Nervų sistemos ligos 5962,7 7166,8 6835,7 

Akių ligos 7834,3 7518,7 7220 

Ausų ligos 4975,8 5863,5 5137,8 

Kraujotakos sistemos ligos 8052,5 10358,3 8529,5 

Kvėpavimo sistemos ligos 27418,2 30414,9 26314,4 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 8303,8 11075,9 9458,7 

Odos ir poodžio ligos 7806,2 8356,2 6918,2 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 12604,8 17667 14064,4 

Urogenitalinės sistemos ligos 8448,3 9527,7 7953,7 

Įgimtos formavimosi ydos 1014,3 1529,3 1030,3 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 16766,3 17236,8 16276,5 

Apibendrinant Šiaulių m. gyventojų sergamumą 2017 metais galima teigti, kad pagal daugelį rodiklių 

jis yra didesnis už Lietuvos vidurkį, tačiau planuojama UAB „Metso Lithuania“ veikla šių sergamumo 

rodiklių neįtakos.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas toliau aprašytas prognostinis poveikis visuome-

nės sveikatai. 

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Metso Lithuania“ gumos ir poliure-

tano gaminių gamybos įmonės teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprog-

nozuojama. Atlikus aplinkos veiksnių (ūkinės veiklos triukšmo, oro taršos) sklaidos skaičiavimus, nus-

tatyta, kad jie neviršija leistinų ribinių dydžių, todėl galima teigti, kad planuojamo objekto eksploataci-

ja nekels pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio visuomenės sveikatai perspektyvoje neturės nei. 

Poveikis vartotojams. Vartotojai nagrinėjamos įmonės gaminamų gaminių kontekste yra kalnakasybos 

pramonės įmonės, kurioms bus tiekiama pagaminta produkcija. Gaminiai bus gaminami ir sertifikuo-

jami vadovaujantis ES saugos ir sveikatos reglamentais, be to, šie gumos ir poliuretano gaminiai yra 

skirti profesionaliam naudojimui kaip atsarginės detalės arba nusidėvėjusių detalių keičiami elementai, 

todėl naudojant pagal paskirtį poveikio visuomenės sveikatai gaminiai nesukels.  

 
2 Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2017 m., Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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Poveikis dirbantiesiems. UAB „Metso Lithuania“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Įmonėje 

planuojama sukurti 200 darbo vietų, kuriuose dirbs administracijos darbuotojai, kvalifikuoti specialis-

tai bei pagalbinis personalas. Darbo vietos bus įrengtos vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendrai-

siais nuostatais bei kitais ES ir Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais saugias ir sveikas darbo są-

lygas. Darbuotojai bus aprūpinti darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal darbo 

pobūdį. Darbuotojai bus priimami į darbą pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuotojų sau-

gos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įmonėje, pradėjus ūkinę veiklą, bus identi-

fikuoti profesinės rizikos veiksniai, bus atliktas profesinės rizikos vertinimas, nustatytas darbo aplin-

kos veiksnių poveikis darbuotojų sveikatai. Įvertinus visas šias aplinkybes daroma išvada, kad povei-

kis darbuotojams neprognozuojamas.  

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 paly-

ginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmonės nuomo-

jamos sklypo dalies ribomis, sutampančiomis su įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribomis, ir už jų 

neišeina. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus aplinkos veiksnius galima teigti, kad UAB „Metso Lithuania“ įmonės 

įtaka visuomenės sveikatai nereikšminga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. 

Detali aplinkos 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 Skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros 

įstatymo, Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, Specialiųjų 

žemės ir miško naudojimo sąlygų nuostatomis 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-06-19, 

Nr. 9862) 2 priedo „Gamybinių objektų sanitarinių apsaugos zonų dydis“ 33 p., „Guminių gaminių 

gamyba ir perdirbimas (atgavimas)“ taikomas 100-300 m sanitarinės apsaugos zonos normatyvinis 

dydis, 34 p. „Plastikinių gaminių gamyba ir perdirbimas (atgavimas) taikomas 150-300 m normatyvi-

nis SAZ dydis.  

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  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 9598,23 m2, kuris apima 6462,23 m2 gamybinį pastatą ir 

ūkinės veiklos poreikiams planuojamą naudoti 3136 m2 sklypo dalį. Sanitarinės apsaugos zona nusta-

tyta atlikus su ūkine veikla susijusių aplinkos taršos šaltinių vertinimą. Siūlomos SAZ ribos (schema): 
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8.3 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 planuojamam objektui bei planuojamai 

ūkinei veiklai, kuri naujai gamybiniame pastate. 

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 ap-

linkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. 

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 „Metso Lithuania“ įmonės teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nusta-

tytų ribinių verčių. 

2. Ūkinės veiklos įtakojamas triukšmo lygis ties įmonės sklypo veiklos ribomis neviršys nustatytų leis-

tinų ribinių dydžių visais paros periodais. 
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3. Rekomenduojama sanitarinės apsaugos zona sutampa su įmonės nuomojamo sklypo, kurio plotas 

yra 9598,23 m2, ribomis. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka nepatenka. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 9598,23 m2. Siūlomos SAZ ribos sutampa su UAB 

„Metso Lithuania“ gumos ir poliuretano gamybos įmonės nuomojamos dalies teritorijos ir dalies ga-

mybinio pastato 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 „Metso 

Lithuania“ neatitinka ūkio subjektų, kurie privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą, kriteri-

jų, pagal kuriuos privalės vykdyti ūkio subjektų oro taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringą.  

Pagal Taršos leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (TAR, 2014-03-12, Nr. 2014-

2982; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-17) reikalavimus, UAB „Metso Lithuania“ ūkinės 

veiklos vykdymui ūkinės veiklos vykdymui taršos leidimo gauti nereikės. 


