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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo santrauka

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 „Soltera“ sklypo dalyje (2,0371ha), kurio bendras plotas 3,9111 ha, kad. Nr.
2701/0029:124 Panevėžio m. k.v., adresu Ramygalos g. 149, vykdo agroperlito gamybos veiklą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 201906-19, Nr. 9862) 2 priedo 41 p., abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 1 ir daugiau tonų per parą gamybos įmonėms taikomas 100 m normatyvinis SAZ dydis.
Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Soltera“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.
UAB „Soltera“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos
šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51
straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.
Sanitarinės apsaugos zonos nustatymas atliekamas detaliojo plano stadijoje. Planavimo tikslas koreguoti detaliojo plano „Sklypo (Ramygalos g. 149) Panevėžio mieste detalusis planas“
sprendinius, padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 2701/0039:124, Panevėžio m. k.v., adresu:
Ramygalos g. 149, Panevėžys) į du atskirus sklypus, pakeičiant UAB „Soltera“ žemės sklypo
dalies naudojimo būdą (iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties
objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos,
nustatant privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio miesto teritorijos
bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m.
lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408, sprendinius.
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1

Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

UAB „Soltera“, įmonės kodas 148063794, Ramygalos g. 149, Panevėžys,
Direktorius Dainius Spirikavičius, tel.: +370 45 581414, faks. +370 45 581414;el. paštas:
info@perlit.lt

2

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją

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 „Soltera“ ūkinė veikla (toliau – PŪV) – agroperlito gamyba iš perlito akmens (uolienos),
kurią vykdo nuo 2019 metų. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija)
ūkinė veikla priskiriama 23.99 klasei „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių
produktų gamyba“.
UAB „Soltera” gamybos įmonė yra įsikūrusi Panevėžio m. pietinėje dalyje, komercinėje teritorijoje, kitos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklype, Ramygalos g. 149. Agroperlito gamybos įmonėje yra sukurtos 9 darbo vietos.
Įmonės darbas organizuotas taip:
✓ administracijos darbo laikas – nuo 8:00 iki 17:00;
✓ gamybos padalinio darbo laikas – I pamaina nuo 6:00 iki 18:00, II pamaina nuo 18:00 iki
6:00.
Įmonės administracija dirba 5 dienas per savaitę, darbas organizuotas viena pamaina. Gamybinio
padalinio darbas yra nepertraukiamas (visą parą), organizuojamas pamainomis po 12 val. su
pertraukomis.
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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);

3.2

Gaminama produkcija. UAB „Soltera“ Lietuvos ir Europos šalių rinkai iš
importuojamo smulkinto perlito akmens gamina aukštos kokybės dirvožemio gerinimo
produktą – agroperlitą.
Gamybos pajėgumas. Per metus įmonėje pagaminama 40 000 m3 agroperlito.
Gaminama produkcija skirstoma į 3 frakcijas: vidutinę (0-3 mm), ekstra (0-6 mm),
premium (2-6 mm).
Naudojamos žaliavos. Agroperlito gamybai naudojama žaliava – smulkinta perlito
akmens uoliena, atvežama iš Graikijos. Per metusperlito sunaudojama 3500-4500 t per
metus/
Gamtiniai ir energetiniai ištekliai
Gamtiniai ištekliai. Įmonėje naudojamas geriamos kokybės vanduo, kuris tiekiamas iš Panevėžio
miesto centralizuotų UAB „Aukštaitijos vandenys“ tinklų. Kitų gamtos išteklių naudoti
neplanuojama.
Energetiniai ištekliai. Įmonės reikmėms naudojami energijos ištekliai – gamtinės dujos šilumos
energijos gamybai ir elektros energija:
✓ Šilumos energija. Įmonės patalpų šildymas vykdomas iš Panevėžio miesto centralizuotų
šilumos tinklų, tiekėjas – AB „Panevėžio energija“;
✓ Kaitinimo krosnyje agroperlitas gaminamas“ deginant gamtines dujas. Per metus gamybai
sunaudojama 609 018 m3 gamtinių dujų.
✓ Elektros energijos metinis sunaudojimas – 206 268 kWh/metus.

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

3.3

Agroperlito gamybos procesą sudaro šie etapai:
✓
✓
✓
✓
✓

Žaliavų atvežimas ir sandėliavimas;
Žaliavų padavimas į kaitinimo krosnį;
Gaminių išrūšiavimas į frakcijas;
Gaminių fasavimas;
Gaminių sandėliavimas, paruošimas transportavimui.

Medžiagų sandėliavimas. Perlitas atvežamas didmaišiuose. Autokrautuvo pagalba didmaišis perkeliamas į sandėliavimo vietą prie gamybos cecho.
Gamybos procesas
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Agroperlito gamyba. Gamybos proceso metu smulkinta perlito uoliena konvejeriu paduodama į
kaitinimo krosnį. Kaitinimas vyksta 930 ˚C temperatūroje. Naudojamas kuras – gamtinės dujos.
Kaitinimo metu perlitas plečiasi, pasidaro korėtas, įgyja naudingąsias naudojimo savybes.
Rūšiavimas. Iškaitinta perlito masė yra išrūšiuojama į 3 frakcijas: vidutinę (0-3 mm), ekstra (0-6
mm) ir premium (2-6 mm). Po rūšiavimo produkcija pilama į didmaišius arba parduodama palaida.
Gaminių sandėliavimas, paruošimas transportavimui. Pagaminta produkcija supakuota į didmaišius autokrautuvu perkeliama į gatavos produkcijos sandėlį. Nesufasuotas agroperlitas pneumotransporteriu paduodamas į saugojimo bunkerį, iš kurio per sklendę paduodama į krovininę transporto priemonę per įpylimo angą.
Pagamintą produkciją išsiveža užsakovai savo transportu.
Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas
Statinių išdėstymo planas pateiktas PVSV 2 priede. Naujų pastatų statyti neplanuojama.

3.4

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

UAB „Soltera“ agroperlito gamybos veikla yra vykdoma nuo 2019 metų. Įmonės eksploatacijos
laikas neribotas, jis priklausys nuo produkcijos poreikio ir paklausos, ekonominių sąlygų.

3.5

Informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių
statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės
veiklos nutraukimo ar kt. – atliekamas poveikio visuomenės sveikatai
vertinimas;

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas ūkinės veiklos vykdymo stadijoje, siekiant
įvertinti UAB „Soltera“ galimą fizikinį ir cheminį poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir
nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų koncentracijos
sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavimus. Šiuo metu rengiamas teritorijų planavimo dokumentas
– detaliojo plano „Sklypo (Ramygalos g. 149) Panevėžio mieste detalusis planas“ koregavimas.
Planavimo organizatorius – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės
a. 20, LT-35200 Panevėžys. Planavimo iniciatorius (pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2019 m. gruodžio 02 d. sutartį Nr. 22-2267) – UAB „Soltera“, Nevėžio g. 80, LT-38123
Velžio k., Panevėžio r. sav. ir UAB „ARJ Logistcs“, J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevėžys. UAB
„Soltera“ agroperlito gamybos įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų vykdomai ūkinei veiklai
atlikti neprivaloma, nes veikla nepatenka į PAV įstatymo prieduose nustatytas veiklų rūšių sąrašą. Įmonės nustatyta sanitarinės apsaugos zona bus registruojama kartu su detaliojo plano korekcijomis.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Alternatyvios ūkinės veiklos vykdymo vietos nenagrinėjamos, nes veikla esamoje teritorijoje
vykdoma nuo 2019 metų esamose gamybos patalpose. Sklypas yra tinkamas įmonės vykdomai
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veiklai dėl esamos teritorijos infrastruktūros, žemės paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos), taip pat dėl palankios geografinės padėties.

4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

4.1

Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis

UAB „Soltera“ ūkinę veiklą vykdo Panevėžyje, Ramygalos g. 149. PŪV teritorija yra Panevėžio
miesto pramoninėje dalyje, kurioje veiklą vykdo įvairios komercinės ir gamybos, aptarnavimo ir
remonto įmonės. PŪV teritorijos žemėlapis su pažymėtomis gretimybėmis pateiktas 1 pav.

UAB „Soltera“

Sutartinis žymėjimas
Nagrinėjamas sklypas, Ramygalos g. 149
Gyvenamieji namai
- Panevėžio miesto ir rajono riba

1 pav. PŪV sklypo gretimybės. Šaltinis: www.regia.lt
UAB „Soltera“ PŪV teritorija yra palankioje geografiniu požiūriu vietoje, darbo vietų įrengimo,
išlaikymo požiūriu tinkamoje vietoje. Teritorija yra patogi susisiekimo atžvilgiu, tame tarpe viešuoju transportu – kursuoja miesto autobusas Nr. 16 „Prekybos bazė – Molainių g.“.
Su gyvenamosiomis teritorijomis įmonės sklypas nesiriboja. Artimiausios gyvenamosios teritorijos pažymėtos miesto žemėlapio ištraukoje 1 pav. Teritoriją galima pasiekti asfaltuotu keliu Ramygalos gatve. Artimiausi gyvenamieji namai prie UAB „Soltera“ sklypo:
✓ Kėdainių g. 37, – gyvenamasis vienbutis vieno aukšto namas su mansarda nutolęs 260 m
nuo įmonės sklypo ribos šiaurės rytų kryptimi;
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✓ Kėdainių g. 39, – gyvenamasis vienbutis vieno aukšto namas su mansarda nutolęs 280 m
nuo įmonės sklypo ribos šiaurės rytų kryptimi;
✓ Staniūnų g. 105C, – gyvenamasis vienbutis gyvenamasis namas a nutolęs 275 m nuo įmonės sklypo ribos šiaurės rytų kryptimi;
✓ Suformuoti laisvi žemės sklypai perspektyviniam užstatymui (Šėtos g. 1, 2, 3, 4) – atstumas
nuo šių sklypų iki įmonės sklypo ribos 180-220 m šiaurės rytų kryptimi;
Kiti artimiausi gyvenamieji namai yra Panevėžio rajone, esantys arčiausiai įmonės pietryčių kryptimi:
✓ Švyturio g. 8, Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., vienbutis gyvenamasis namas, 135 m. nuo namo iki įmonės sklypo ribos, arba 300 m iki įmonės gamybinio pastato;
✓ Švyturio g. 27, Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. daugiabutis 2 a. gyvenamasis namas, 280 m. nuo namo iki įmonės sklypo ribos, arba 440 m iki įmonės gamybinio
pastato;
✓ Švyturio g. 33, Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. daugiabutis 3 a. gyvenamasis namas, 245 m. nuo namo iki įmonės sklypo ribos, arba 420 m iki įmonės gamybinio
pastato;
✓ Švyturio g. 35, Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., daugiabutis 3 a. gyvenamasis namas, 190 m. nuo namo iki įmonės sklypo ribos, arba 370 m iki įmonės gamybinio
pastato;
Tuo pačiu adresu kaip ir UAB „Soltera“, Ramygalos g. 149, veiklą vykdo logistikos įmonė UAB
„ARJ Logistics“, o taip pat yra registruotos šios įmonės: D. Daugintienės gamybinės- komercinės firmos „Vilga“ Panevėžio filialas, UAB „Vilžyva“ Panevėžio filialas, UAB „Samsonas“ Panevėžio filialas, A. Čepkausko įmonė, UAB „Vegna“, UAB „Gėrybių turgus“.
Aplink nagrinėjamą sklypą komercinėje pramoninėje teritorijoje yra registruota ir veiklą vykdo
daugybė įmonių.
Kitos gretimybėse esančios įmonės:
✓ Ramygalos g. 149G – UAB „DS“ – apie 185 m. nuo įmonės gamybinio pastato;
✓ Ramygalos g. 149D – J. Murinienės įmonė „VINIAVA“– apie 160 m. nuo įmonės gamybinio
pastato;
✓ Kėdainių g. 27 – UAB „Dauvidė“ ir ko, UAB „Dauvidės prekyba“, UAB „Spalvora“ – apie
80 m. nuo įmonės gamybinio pastato;
✓ Ramygalos g. 151 – UAB „Lapės NT“, UAB „Lėvuo“, V. Balčiūnienės firmos „Koranta“ Panevėžio filialas, UAB „Mevidas“, Algio Seikausko prekybos įmonės Panevėžio filialas, A.
Girijoto siuvyklos Panevėžio filialas, Kauno m. D. Zaikauskienės įmonės „Piranija“ filialas,
Uždaroji akcinė bendrovė „DEISA“, J. Murinienės įmonė „VINIAVA“– apie 180 m. nuo įmonės gamybinio pastato;
Artimiausios vaikų švietimo įstaigos yra šios:
✓ Švyturio g. 31, Pažagienių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Panevėžio r. Pažagienių
mokykla-darželis, 280 m. pietryčių kryptimi nuo įmonės sklypo ribos iki namo, arba 460 m
iki įmonės gamybinio pastato;
✓ Sirupio g. 55, Panevėžys, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“, 1,6 km šiaurės vakarų
kryptimi nuo įmonės sklypo ribos.
✓ Sirupio g. 32, Panevėžys, Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“, 1,73 km šiaurės vakarų
kryptimi nuo įmonės sklypo ribos.
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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✓ Nemuno g. 5, Panevėžys, Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“, 1,9 km šiaurės vakarų
kryptimi nuo įmonės sklypo ribos.
✓ Dainavos g. 13, Panevėžys, Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvitis“, 2,25 km šiaurės vakarų
kryptimi nuo įmonės sklypo ribos.
Kitos vaikų švietimo ir ugdymo įstaigos nuo įmonės yra nutolusios didesniu nei 2,2 km atstumu.
Artimiausios gydymo įstaigos:
✓ Staniūnų g. 72B-106, Panevėžys, VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras, VšĮ Paliatyviosios pagalbos klinika, 880 m. šiaurės vakarų kryptimi nuo įmonės sklypo ribos;
Kitų sveikatos priežiūros įstaigų (išskyrus vaistines), 1 km spinduliu aplink įmonės teritoriją nėra.

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 „Soltera“ veikla vykdoma 3,9111 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 2701/0029:124 Panevėžio m. k. v.), adresu Ramygalos g. 149, Panevėžyje. Žemės sklypas nuosavybes teise priklauso
Lietuvos Respublikai. Su UAB „Soltera“ 2018-08-17 sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos
sutartis. Žemės sklypo, kuriame vykdoma ūkinė veikla, paskirtis kita, žemės sklypo naudojimo
būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Nagrinėjamam 3,9111 ha ploto žemės sklypui (unikalus sklypo Nr. 4400-0950-4116) nustatyti
ūkinės veiklos apribojimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymo reikalavimais:
✓ Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis), plotas 3,9111 ha;
✓ Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis), plotas 1,6651 ha;
✓ Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), plotas
0,4282 ha;
✓ Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis),
plotas 0,20 ha;
✓ Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis), plotas
0,20 ha;
✓ Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0,3322 ha.
✓ Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis), plotas 0,1704 ha.
Atliekant detaliojo plano korekcijas, bus padalintas sklypas į du, UAB „Soltera“ priklausančiai
daliai bus pakeista žemės paskirtis, o taip pat atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą
bus nustatyta sanitarinės apsaugos zona.
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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 inžinerinės infrastruktūros požiūriu išvystytoje teritorijoje, sklype yra visos centralizuotos inžinerinės komunikacijos: šilumos ir karšto vandens tiekimo, elektros, ryšių, vandentiekio,
buitinių nuotekų tinklai.
Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas. Vanduo tiekiamas pagal sutartį su UAB
„Aukštaitijos vandenys“ iš miesto centralizuotų tinklų. Vanduo gamybos procese
nenaudojamas. Vandens poreikis – 34 m3 per metus.
Buitinės nuotekos (34 m3 per metus), susidarančios sanitarinėse patalpose, išleidžiamos į
centralizuotus UAB „Aukštaitijos vandenys“ buitinių nuotekų tinklus.
Šilumos energijos gamyba. Įmonėje patalpos šildomos iš centralizuotų miesto šilumos
tinklų. Šilumos tiekėjas – UAB „Panevėžio energija“. Per metus patalpų šildymui ir
karšto vandens ruošimui sunaudojama 206 268 kWh šilumos energijos.
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas. Visos UAB „Soltera“ susidarančios
atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu
Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 63-2065; galiojanti
suvestinė redakcija nuo 2018-01-03) reikalavimais. Technologinio proceso metu
atliekos nesusidaro. Pakuotė, kurioje atkeliauja perlitas yra grąžinama tiekėjams arba į
ją fasuojama produkcija – agroperlitas. Buitinėse patalpose susidarančios mišrios
komunalinės atliekos (iki 24 m3 per metus) perduodamos pagal sutartį Atliekų
tvarkytojų valstybiniame registre registruotiems atliekų tvarkytojams.
Susisiekimo, privažiavimo keliai. UAB „Soltera“ teritorija pasiekiama asfaltuota
Ramygalos g. per suformuotą pravažiavimą sklypuose Ramygalos g. 149E ir 149E. Nuo
Ramygalos g. (magistralinio kelio A2 dalis) iki UAB „Soltera“ teritorijos yra apie 360
m atstumas. Transporto priemonių įvažiavimas į sklypą įrengtas pietinėje sklypo pusėje.
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UAB „Soltera“

Sutartinis žymėjimas:
Transporto judėjimo kryptis
į įmonės teritoriją ir iš jos

Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (www.regia.lt)
4.4

Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas

UAB „Soltera“ agroperlito gamybos įmonė yra Panevėžio miesto pietrytinėje dalyje, kurioje
veiklą vykdo daugybė komercinių ir gamybos, autotransporto aptarnavimo ir remonto įmonių.
Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes vykdoma ūkinė
veikla tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties, gyvenamosiomis teritorijomis
nesiriboja. Greta veikiančios įmonės UAB „Soltera“ įtakos nedaro, taip pat ir UAB „Soltera“ už
savo įmonės sklypo ribų jokios įtakos aplink esančioms teritorijoms, tame tarpe ir gyvenamajai
aplinkai, nedaro ir nedarys.
Vadovaujantis Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano (2016 m.), patvirtinto Panevėžio
miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408, pagrindiniu žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, teritorija, kurioje vykdoma UAB „Soltera“ ūkinė
veikla, priskiriama specializuotų kompleksų zonų teritorijoms – kai dominuoja kompaktiškai
užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir
paslaugų veiklai. Ši zona taip pat skirta krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms.
Įmonės ūkinė veikla nagrinėjamo žemės sklypo, esančio Ramygalos g. 149, Panevėžyje, neprieštarauja Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano (2016 m.) sprendiniams.
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UAB „Soltera“

3 pav. Panevėžio m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano (2016 m.) pagrindinio žemės naudojimo ir apsaugos reglamento brėžinio ištrauka
Nagrinėjamas sklypas ir jame vykdoma ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nedaro jokios įtakos
gretimybėse esantiems sklypams. Artimiausi gyvenamieji namai nuo UAB „Soltera“ sklypo ribos nutolę apie 135 m. pietryčių kryptimi, 260 m šiaurės rytų kryptimi. Sodo namų, viešbučių,
administracinės, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto, religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų artimoje
aplinkoje (300 m atstumu nuo sklypo ribų) nėra.

5

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

Atliekant UAB „Soltera“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifikuoti mobilūs ir stacionarūs taršos šaltiniai:
✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, kietosiomis dalelėmis);
✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susijusių taršos šaltinių (technologinė 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 „Soltera“ ūkinės veiklos objekto teritorijoje veikia 2 organizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau - o.t.š.).
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✓ Organizuotas o.t.š. Nr. 001 – Gamybos cecho perlito kaitinimo krosnies kaminas. Iš o.t.š.
į aplinkos orą išsiskirs: kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO) ir azoto oksidai (NOx);
✓ Neorganizuotas o.t.š. Nr. 601 – produkto pakrovimas iš bunkerio į autovežius. Iš o.t.š. į
aplinkos orą išsiskirs: kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5).
Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo
programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software).
Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojama
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2019 m. spalio 21 d., pateikta penkerių
metų (2014-01-01–2018-12-31) Panevėžio meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams. Taip pat buvo įvertintas foninis aplinkos oro užterštumas: Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas
Nr. (30.3)-A4E-R20/131 (2020-06-10). Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų
maksimalios vertės pateikiamos lentelėje.
lentelė. Suskaičiuota maksimali oro teršalų pažemio koncentracija
Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis

Maks. koncentracija be
fono

Maks. koncentracija su
fonu

µg/m3

RV dalis, %

µg/m3

RV dalis, %

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio

0,037

0,0004

235,8

2,4

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio

0,067

0,034

7,90

4,0

1,2

3,0

6,77

16,9

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė

0,030

0,075

19,35

48,4

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio

0,060

0,120

15,847

31,7

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė

0,015

0,06

8,665

34,7

Azoto dioksidas vidutinė metinė

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies
monoksido koncentracija be fono siekia 0,037 µg/m3 (0,0004 % ribinės vertės (toliau - RV)),
įvertinus foną – 235,8 µg/m3 (2,4 % RV) ir neviršija ribinės vertės.
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be
fono 1,2 µg/m3 (3,0 % rv), įvertinus foną – 6,77 µg/m3 (16,9 % RV) ir neviršija ribinės vertės,
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono siekia 0,067 µg/m3 (0,034 % RV), o įvertinus foną – 7,9 µg/m3 (4,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės.
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,030 µg/m3 (0,075 % RV), su fonu – 19,35 µg/m3 (48,4 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 0,06 µg/m3 (0,12 % RV), o su fonu – 15,847 µg/m3 (31,7 %
RV) ir neviršija ribinės vertės.
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Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija
be fono siekia 0,015 µg/m3 (0,06 % RV), o su fonu – 8,665 µg/m3 (34,7 % RV) ir neviršija ribinės vertės.
IŠVADA
Suskaičiuota anglies monoksido (CO) ir azoto dioksido (NO2) ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5)
koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkos ore bei
artimiausios gyvenamosios aplinkos ore neviršija aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001
m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr.
591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu,
anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“
5.2

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

Išnagrinėjus UAB „Soltera“ įmonėje naudojamų gamyboje žaliavų (perlito uolienos) sudėtį, nustatyta, kad į aplinkos orą medžiagos, turinčios kvapo pajutimo slenkstį ar teisės aktais reglamentuojamą ribinę vertę, neišsiskiria. Įmonėje naudojama perlito uoliena - tai yra bekvapės sausos
birios granulių pavidalo medžiagos. UAB „Soltera“ gamybos patalpose kvapo šaltinių nėra. Taip
pat įmonės teritorijoje nėra kvapo šaltinių, susijusių su įmonės veiklą, todėl daroma išvada kad
šis aspektas visuomenės sveikatos požiūriu yra neaktualus ir toliau nenagrinėjamas.
5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo
triukšmo emisijos duomenys
Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti esami mobilūs bei stacionarūs triukšmo šaltiniai, kurie veikia ūkinės veiklos objekto teritorijoje.
Stacionarūs triukšmo šaltiniai:
✓ 1 gamybos padalinys, kuriame darbų metu perlito gamybos linijos sukeliamas triukšmo
lygis yra 74,4 dB(A);
✓ 1 sandėlis, kuriame dirbs 3 elektriniai šakiniai autokrautuvai ir 1 dyzelininis
autokratuvas. Sandėlyje išmatuotas triukšmo lygis yra 79,2 dB(A);
✓ 8 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, į kurią autotransportas atvyks ir iš jos
išvyks dienos (7-19 val.) metu. Stovėjimo aikštelė vertinama kaip plotinis triukšmo
šaltinis.
Mobilūs triukšmo šaltiniai:
✓ 6 sunkiosios autotransporto priemonės per parą, kurios atveža/išveža žaliavas ar produkciją;
✓ 3 lengvosios autotransporto priemonės per parą, atvyksiančios į joms skirtas stovėjimo
aikšteles;
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Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas. Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos
sukeliamą triukšmą, vertinamas dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7
val.) triukšmo lygis, kadangi gamybinėse patalpose triukšmo šaltiniai gali veikti visą
parą. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje pateikti lentelėje:
lentelė. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje
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
22
22
3
22
22
2
22
22
3
21
21
0
21
21
0
21
20
0
20
20
0
20
20
0
20
19
0
22
22
2
23
23
3
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 4 m
15
16
0
13
13
0
18
18
0
17
17
0
9
9
0
19
19
0
7
7
0
21
21
1
21
21
2
23
23
1
23
23
3
25
25
3

Gyvenamosios paskirties pastatai

Kėdainių g. 37
Kėdainių g. 39
Kėdainių g. 41
Kėdainių g. 43
Kėdainių g. 45
Kėdainių g. 47
Kėdainių g. 49
Kėdainių g. 51
Kėdainių g. 53
Satniūnų g. 105D
Staniūnų g. 105C
Pažagienių k., Švyturio g. 13
Pažagienių k., Švyturio g. 15
Pažagienių k., Švyturio g. 17
Pažagienių k., Švyturio g. 19
Pažagienių k., Švyturio g. 21
Pažagienių k., Švyturio g. 23
Pažagienių k., Švyturio g. 25
Pažagienių k., Švyturio g. 27
Pažagienių k., Švyturio g. 29
Pažagienių k., Švyturio g. 31
Pažagienių k., Švyturio g. 33
Pažagienių k., Švyturio g. 35

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršija triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų
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:
7 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Vertinimo vieta / teritorijos ribos
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Šiaurinė riba
34
32
16
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Vertinimo vieta / teritorijos ribos
Rytinė riba
Pietinė riba
Vakarinė riba

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
46
44
20
35
35
8
51
50
28

*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, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami Priede Nr. 3 („Ūkinės veiklos
triukšmo sklaidos žemėlapiai“).
5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.)
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys
Į UAB „Soltera“ teritoriją autotransportas patenka naudodamasis viešojo naudojimo Ramygalos
g. atkarpą, kuri yra nutolusi apie 360 m nuo įmonės sklypo ribos. Ramygalos gatvės autotransporto triukšmas nedaro įtakos UAB „Soltera“ sklypui, kaip ir UAB „Solreta“ įtaka Ramygalos
gatvės srautui yra nereikšminga, todėl autotransporto triukšmas dėl didelio atstumo toliau nenagrinėjamas. Su ūkinę veiklą susijęs transportas, atvežantis žaliavas ir išvežantis produkcija, yra
įvertintas kaip ūkinės veiklos triukšmas.
Išvada:
✓ Suskaičiuota, kad UAB „Soltera“ Ramygalos g. 149, Panevėžys, planuojamos ūkinės
veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties įmonės teritorijos ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga
ir sąlygos
Agroperlito gamybos įmonės UAB „Soltera” Ramygalos g. 149, Panevėžyje, ūkinės veiklos bei
transporto keliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti kompiuterine programa CadnaA
(versija 2019 MR 2).
5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys
Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir 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, nėra.
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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 nenaudojamos ir
gamybinio proceso metu nesusidaro, 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 Panevėžio miesto komercinės paskirties teritorijoje prie
įvažiavimo į miestą, tai sąlygoja gerą žaliavų ir gaminių transportavimą, taip pat darbo
vietų kūrimą ir išlaikymą, darbuotojams yra patogu atvažiuoti iki darbo vietos tiek
viešuoju, tiek asmeniniu transportu. Naujų darbo vietų kūrimas ir esamų išlaikymas
mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami
mokesčiai prisidės prie miesto savivaldybės gerovės. Socialiniu požiūriu UAB „Soltera“
veikla daro teigiamą įtaką darbo rinkai, kadangi įmonėje sukurta 12 darbo vietų,
darbuotojai aprūpinti socialiniu draudimu, įstatymų nustatyta tvarka jiems užtikrinamos
socialinės garantijos.
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 „Soltera“ ūkinės
veiklos nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:
✓ Įmonė agroperlito gamybos veiklą vykdo nuo 2019 metų, pramoninėje teritorijoje, dėl
įmonės veiklos kraštovaizdis nepasikeis, estetinis vaizdas nepablogės;
✓ Teritorija aplink įmonės sklypą supa kiti pramonės ir komercijos, infrastruktūros objektai;
✓ Įmonės veikla neprieštarauja Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniams;
✓ Nei įmonė, nei valstybinės institucijos nebuvo gavusios nusiskundimų dėl įmonės veiklos;
✓ 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 „Soltera“ ūkinė veikla Panevėžyje,
pramoniniame rajone, 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 sklypo riba (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 vykdo nuolatinę
naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai
neprognozuojama.
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7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

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

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

UAB „Soltera“ įmonė įsikūrusi Panevėžio miesto pakraštyje, pietinėje miesto dalyje komercinėje
teritorijoje netoli ribos su Panevėžio rajonu, kitų gamybos ir komercinės paskirties objektų apsuptyje. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2020 m.), Panevėžyje 2019 m. gyveno
87 139 1 gyventojų. Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5
metų prieinami duomenys, pateikiami gyventojų demografiniai ir sergamumo rodikliai.
Gimstamumas. Panevėžyje, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų laikotarpyje mažėjo. 2018 m. Panevėžyje gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 8,2/1000, t. y. 1,2 karto
mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2018 m. gimstamumo vidurkis buvo 10/1000 gyv.).
Mirtingumas. 2018 m. Lietuvoje mirė 39,5 tūkst. žmonių. 2018 m. Panevėžyje gyventojų mirtingumo rodiklis buvo 13,2/1000 gyventojų, t. y. 1,06 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis
(Lietuvos 2018 mirtingumo vidurkis buvo 14,1/1000 gyv.).
Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių
ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Panevėžyje m. gyventojų mirties
priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas
nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų).
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2018 m. Panevėžyje šis rodiklis sudarė
734,8/100000 gyv. ir buvo 1,06 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (782,5/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2018 m. Panevėžyje buvo užregistruota 309,4/100000 gyventojų, t. y. 1,07 karto daugiau negu Lietuvoje (286,6/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2018 m. Panevėžyje šis rodiklis sudarė 44,4/100000
gyv. ir buvo 1,1 karto mažesnis už Lietuvos vidurkį (49,6/100000 gyv.).
Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2018 m. Panevėžyje buvo užregistruota 18,2/100000 gyventojų, t. y. 1,2 karto mažiau negu Lietuvoje (21,9/100000 gyv.).
Mirtingumo išorinės priežastys. 2018 m. Panevėžyje šis rodiklis sudarė 75,1/100000 gyv. ir buvo
1,2 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (93,5/100000 gyv.). Iš jų apsinuodijimai alkoholiu Panevėžyje buvo 1,1/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 5,6/100000, tyčiniai susižalojimai
31,8/100000 gyv. (Lietuvoje – 24,4/100000), transporto įvykiai 5,7/100000 gyv. (Lietuvoje –
8,0/100000).
UAB „Soltera“, vykdantį veiklą pramoninėje teritorijoje Ramygalos g. 149, Panevėžyje, neigiamos įtakos Panevėžio miesto demografijai bei sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų koncentracijos neviršija

1

Lietuvos statistikos metraštis 2019, Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius, 2020
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leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas.
Natūralus gyventojų prieaugis. Panevėžyje natūralus gyventojų prieaugis paskutinį dešimtmetį
yra neigiamas, ir pastaruosius 5 metus išlieka mažėjimo tendencija. Visoje Lietuvoje dėl senėjančios visuomenės, didėjančio mirtingumo bei gyventojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2018 m. Panevėžyje šis rodiklis sudarė -5/1000 gyv. ir buvo neigiamas, tai yra didesnis už
Lietuvos vidurkį (-4,1/1000 gyv.).
7.2

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Panevėžio m. gyventojų, Panevėžio apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, todėl ši analizė atliekama remiantys oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. Gyventojų
sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis2.
9 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
Panevėžys
Panevėžio apskr.
100000 gyv.
5330
6512
5314
1273
1961
1657
6009
7560
6596
3823
5489
4941
6126
5454
5230
8259
9728
8195
5233
6919
5533
8046
8756
8932
28744
33605
28708
9023
10299
9443
7866
8652
7584
13677
15524
14252
8935
10166
8851
1034
856
719
17355
19155
18619

Apibendrinant Panevėžio m. ir Panevėžio apskrities gyventojų sergamumą 2018 metais galima
teigti, kad jis artimas Lietuvos vidurkiui ir ypatingai nuo šalies vidurkio nesiskiria. UAB „Soltera“ įtakos Panevėžio miesto 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, vartotojai, dirbantieji. Atlikus visuomenės rizikos grupių
analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės sveikatai:
Poveikis gyventojams. Su gyvenamosiomis teritorijomis UAB „Soltera“ įmonės sklypas tiesiogiai nesiriboja. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Soltera“ įmonės teritorijos (135 m iki
sklypo ribos, arba 260-300 m iki gamybinio pastato) , nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio
2

Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su įmonės naudojamo sklypo, formuojamo detaliuoju planu,
ribomis. UAB „Soltera“ agroperlito gamybos įmonės eksploatacija nekels pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės.
Poveikis dirbantiesiems. UAB „Soltera“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Įmonėje yra
sukurta 12 darbo vietų (3 administracijos, 9 – gamybinio padalinio). Įmonėje sumontuota nauja
gamybos įranga. Darbo vietos yra įrengtos vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais
nuostatais bei kitais ES ir Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais saugias ir sveikas darbo
sąlygas. Darbuotojai yra aprūpinti darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal
darbo pobūdį. Darbuotojai yra priimami pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuotojų
saugos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įmonėje 2019 metais darbų saugos
konsultacinė įmonė „SDG“ atliko fizikinių rizikos veiksnių (akustinio triukšmo ir kitus) matavimus darbo vietose. Nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų nenustatyta. Įvertinus visas šias aplinkybes daroma išvada, kad poveikis darbuotojams neprognozuojamas.
Poveikis vartotojams. Įmonės gaminama produkcija – agroperlitas yra biri netoksiška inertinė
medžiaga skirta dirvožemio gerinimui ir augalų auginimui, skirta tiek mėgėjams, tiek profesionalams. Naudojant agroperlitą pagal paskirtį ir instrukcijoje nurodytu būdu, produktas 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 nuomojamo sklypo ribomis (2,0371 ha) sutampančiomis su įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribomis, ir už jų neišeina.
7.5

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kitokius)
galima teigti, kad UAB „Soltera“ 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, Nr. 9862) 2 priedo 41 p., abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 1 ir daugiau tonų per parą gamybos įmonėms
taikomas 100 m normatyvinis SAZ dydis. SAZ dydis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių
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 „Soltera“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos
šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51
straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 2,0371 ha ir apima detaliuoju planu atidalinama sklypo dalį, kuriame veiklą vykdo
UAB „Soltera“.
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8.3

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

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas vykdomai ūkinei veiklai įvertinus esamų oro taršos
šaltinių inventorizacijos duomenis pagal 2020 m. UAB „Ekologinis servisas“ Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą.

9

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas

9.1

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

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kiekiams aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View.
Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento,
Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SODROS, SVEIDROS ataskaitų.
9.2

Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs.
Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas
realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad
paklaidos, susiję su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu yra nykstamai mažos ir turint tikslius įvesties duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi.
Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai programa ISC-AERMOD View, laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti ISC-AERMOD View programa, neviršija leistinų neapibrėžčių.

10

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną,
nei UAB „Soltera“ 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 įmonės sklypo ribomis, kurio plotas yra 2,0371 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka nepatenka.

11

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 2,0371 ha. Siūlomos SAZ ribos sutampa su UAB
„Soltera“ įmonės PŪV teritorijos ribomis.
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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 „Soltera“ 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 „Soltera“ ūkinės veiklos vykdymui TIPK leidimo nereikia gauti.
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