2017 RUGSĖJIS
UAB “R&R IDEAS”

PLASTIKO ATLIEKŲ
PERDIRBIMO PAJĖGUMO
DIDINIMAS R. KALANTOS G.
49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

ADRESAS

UAB „COWI Lietuva“
Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius

TEL

+370-5-2107610

FAKS

+370-5-2124777

WWW

2017 RUGSĖJIS
UAB “R&R IDEAS”

PLASTIKO ATLIEKŲ
PERDIRBIMO PAJĖGUMO
DIDINIMAS R. KALANTOS G.
49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

PROJEKTO NR.

4020177789

DOKUMENTO NR.

1

VARIANTO NR.

1

IŠLEIDIMO DATA

2017-11-10

RENGĖ

Milda Andriūnaitė
Adelė Sakalauskaitė

TIKRINO

Jurgita Murauskienė

PATVIRTINO

Jurgita Murauskienė

cowi.lt

UAB “R&R IDEAS” PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS R. KALANTOS G. 49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

3

TURINYS
Naudojami terminai
1
Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos
organizatorių
2
Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitos rengėją
3
Planuojamos ūkinės veiklos analizė
4
Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė
5
Planuojamos ūkinės veiklos veiksniai, darantys
įtaką visuomenės sveikatai
6
Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai
sumažinimo priemonių aprašymas
7
Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė
8
Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo
arba tikslinimo pagrindimas
9
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodų aprašymas
10
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados
11
Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos
12
Rekomendacijos
13
Naudotos literatūros sąrašas

4
5

5
5
8
12
18
18
32
33
33
33
33
34

UAB “R&R IDEAS” PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS R. KALANTOS G. 49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

Naudojami terminai
LR
PAV
PVSV
PŪV
SAZ

Lietuvos Respublika
Poveikio aplinkai vertinimas
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Planuojama ūkinė veikla
Sanitarinė apsaugos zona

4

UAB “R&R IDEAS” PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS R. KALANTOS G. 49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

1

5

Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos
organizatorių

Įmonės pavadinimas

UAB „R&R IDEAS“

Adresas, telefonas, faksas

R. Kalantos g. 49, Kaunas
Tel. 8 37 261562
El. p. Ruta@rrideas.lt

Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
pareigos

2

Rūta Mieliauskienė
Direktorė

Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitos rengėją

Įmonės pavadinimas

UAB „COWI LIETUVA“

Adresas, telefonas, faksas

Ukmergės g. 369A,
LT-12142, Vilnius
Tel. 8 5 261 6690
El. p. info@cowi.lt

Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
pareigos

Milda Andriūnaitė
visuomenės sveikatos specialistė
Tel. 8 671 84 579
El. p. miat@cowi.lt

3

Planuojamos ūkinės veiklos analizė

3.1

Ūkinės veiklos pavadinimas

UAB „R&R IDEAS“ planuojama ūkinė veikla – plastiko atliekų perdirbimo (granuliavimo) projektinio pajėgumo didinimas.
Ūkinė veikla pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriama konkrečiai ekonominei ūkinei veiklai (1 lentelė).
1 lentelė. Ūkinės veiklos pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)
Sekcija

Skyrius

E

38

Grupė

Klasė

Pavadinimas
Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

38.1

Atliekų surinkimas

UAB “R&R IDEAS” PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS R. KALANTOS G. 49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

38.11
38.3

Nepavojingų atliekų surinkimas
Medžiagų atgavimas

38.32

3.2

6

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

Planuojamos ūkinės veiklos pajėgumas, ištekliai

Planuojamas plastiko atliekų perdirbimo veiklos pajėgumas – 8000 t/m. Planuojamos tvarkyti atliekos ir jų kiekiai pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. Planuojamos tvarkyti atliekos
Kodas

Pavadinimas

Patikslintas

Didžiau-

pavadinimas

sias vie-

Kiekis t/m.

Naudojimas

8000,00

S1 (surinkimas);

nu metu
laikomas
kiekis, t
02 01 04

Plastmasių atliekos

Polistireninio

(išskyrus pakuotę)

putplasčio

100,00

atraižos
12 01 05

15 01 02

S2 (vežimas);
S3 (įvežimas);

Plastiko drožlės ir

Polistireninio

nuopjovos

putplasčio

S5 (Atliekų paruošimas nau-

atraižos

doti ir šalinti, apimantis šias

Plastikinės (kartu su

Putplasčio

PET (polietilenterefta-

pakuotės

latas)) pakuotės

išankstinio atliekų apdirbimo
veiklas: S503 smulkinimas,
S504 suspaudimas; S505
granuliavimas);

16 01 19

Plastikas

-

17 02 03

Plastmasė

Statybinis

džiagų perdirbimas ir (arba)

putplastis

atnaujinimas);

Polistireninio

R12 (Atliekų būsenos ar su-

putplasčio

dėties pakeitimas, prieš vyk-

gamybos

dant su jomis bet kurią iš R1-

atliekos

R11 veiklų);

Rūšiuotas

R13 (R1-R12 veiklomis nau-

polistireninis

doti skirtų atliekų laikymas)

19 12 04

20 01 39

Plastikai ir guma

Plastikai

R5 (kitų neorganinių me-

putplastis iš
rūšiavimo
įmonių

Įgyvendinus PŪV, planuojama, kad per metus bus sunaudojama 1800 MW elektros
energijos, cheminių medžiagų ir preparatų bei radioaktyviųjų medžiagų nebus naudojama.

3.3

Technologijų aprašymas

Visa plastiko atliekų perdirbimo veikla bus vykdoma pastate. Patalpų schema pridedama 2 priede. Planuojama ūkinė veikla apims šias atliekų tvarkymo veiklas:
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›

Surinkimas (S1)

›

Vežimas (S2)

›

Įvežimas (S3)

›

Paruošimas naudoti (R12)

›

Perdirbimas (R5)

›

Laikymas (R13)

›

Atliekų surinkimas

7

Atliekos priimamos iš Lietuvos juridinių ir fizinių asmenų, bei užsienio juridinių
asmenų. Priimamos atliekos būna supakuotos ant medinių padėklų arba plastikiniuose didmaišiuose. Priimtos atliekos vizualiai patikrinamos ar jose nėra pašalinių
atliekų ar medžiagų. Atliekų svoris nustatomas metrologiškai patikrinamos svarstyklėmis, kurių galia 1,5 t ir registruojamas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale.
Veiklos vykdytojas pasilieka teisę, nepriimti atliekų jei:

›

atliekos nėra įrašytos į leidžiamų priimti atliekų sąrašą;

›

atliekose yra pašalinių atliekų ar medžiagų.

Vizualiai patikrintos ir pasvertos atliekos išrūšiuojamos pagal atliekos kilmę ir kokybę.

›

Atliekų paruošimas naudoti

Priimtos atliekos rankiniu būdu laužomos ir dedamos į presavimo įrenginį, kuriame
yra sutankinamos. Presavimo įrenginio našumas 200 kg/val. Dalis atliekų, priimamų iš kitų juridinių asmenų, būna supresuotos. Priimtos atliekos nėra plaunamos.
Perdirbimui paruoštos atliekos krautuvo pagalba nuvežamos į atliekų laikymo zoną, kur laikomos iki perdirbimo.

›

Atliekų perdirbimas

Supresuotos atliekos krautuvu vežamos į smulkinimo įrenginį (našumas 1 t/val.),
kuriame susmulkinamos iki 30 mm fakcijos. Susmulkintos atliekos kraunamos į
didmaišius ir krautuvu vežamos į vieną iš ekstruderių - EREMA1 (našumas 200
kg/val.) arba EREMA2 (našumas 450 kg/val.). Ekstruderyje polisterono atliekos
pereina per metalo detektorių, kuriame atskiriamos nuo metalo priemaišų. Nuo metalo priemaišų atskirtos atliekos toliau ekstruderyje veikiamos terminiu būdu išlydant (temp. iki 180 ⁰C) iki vientisos masės, po to smulkinamos į granules ir staigiai
atvėsinamos. Ekstruderio veikimui naudojama elektros energija, todėl tiesioginių
aplinkos oro teršalų nesusidarys. Granulių vėsinimui naudojama vandens recirkuliacinė sistema, todėl gamybinės nuotekos nesusidaro. Nugaravusio vandens papildymui sunaudojama apie 70 m3/mėn. vandens.
Granulės pakuojamos į didmaišius ir sandėliuojamos produkcijos laikymo zonoje
iki realizavimo.
Atliekų tvarkymo zonų schema pridedama 2 priede.

3.4

Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas

PŪV bus pradėta vykdyti iš karto kai bus gautas teigiamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro sprendimas dėl ūkinės veiklos galimybių ir SAZ įregistruota
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Nekilnojamojo turto registre ir kadastre. Ūkinės veiklos vykdymo trukmė neterminuota.

3.5

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rengimo
sąsaja su planavimo ir projektavimo etapais

PVSV tikslas – įvertinti fizikinių, cheminių ir kitų PŪV sąlygojamų veiksnių poveikį visuomenės sveikatai bei nustatyti SAZ dydį. Nacionaliniam visuomenės
sveikatos centrui patvirtinus PVSV ataskaitą, planuojama atlikti įmonės SAZ įteisinimo procedūras bei nustatyta tvarka SAZ įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre.
PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 2017 m. gegužės 31 d. Aplinkos
apsaugos agentūros atrankos dėl PAV išvada Nr. (28.2)-A4-5653 pridedama 4
priede.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

PŪV alternatyvos nenagrinėjamos, nes vieta yra tinkama PŪV:

›

UAB "UAB „R&R IDEAS" jau vykdo veiklą nagrinėjamoje teritorijoje.

›

Teritorijoje yra PŪV reikalinga infrastruktūra;

›

PŪV bus vykdoma verslo ir pramonės teritorijoje.

4

Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė

4.1

Planuojamos ūkinės veiklos vieta

UAB „R&R Ideas“ ūkinę veiklą vykdo adresu – Kauno m. sav., Kauno m., R. Kalantos g. 49, UAB "Mesrenta" priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr.
4400-0687-3507 (kad. Nr. 1901/0161:13), plotas – 19,4858 ha, nuomojamuose pastatuose (0,4566 ha), kurių unikalūs Nr. 4400-3538-7434 ir Nr. 1995-0006-7041.
PŪV vieta nurodyta 1 pav.

1 pav. PŪV vieta

Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano pagrindinį (reglamentų) brėžinį PŪV vieta ir jos gretimybės patenka į verslo ir pramonės teritorijas, ku-
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riose vyrauja verslo, prekybos, paslaugų, logistikos, sandėliavimo objektai bei
pramonės įmonės ir koncentruojasi darbo vietos.

2 pav. Ištrauka iš Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio (reglamentų) brėžinio

PŪV vieta neturi saugomos teritorijos statuso bei nepatenka į Europos ekologinio
tinklo Natura 2000 teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Kauno ornitologinis draustinis nutolęs 740 m į pietvakarius nuo PŪV vietos.
PŪV teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Aplink nagrinėjamą teritoriją artimiausios yra šios nekilnojamosios saugomos kultūros vertybės:

›

0,530 km atstumu nuo PŪV į šiaurės vakarus – Kauno tvirtovės 6-asis fortas
(kodas 10397);

›

1,480 km atstumu nuo PŪV į pietryčius – J. Urbšio, M. MašiotaitėsUrbšienės, P. Mašioto kapai (kodas 25139).
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3 pav. Nekilnojamų saugomų kultūrų žemėlapio fragmentas (http://kvr.kpd.lt)

PŪV vieta nepatenka į vandens pakrančių apsaugos zonos ar juostos teritorijas. Į
pietryčius 760 m nuo PŪV teritorijos praeina Amalės upė (vandentakio kodas
10011490) – Dešinysis Nemuno intakas. Nemunas (vandentakio kodas 1001001)
nuo PŪV nutolęs 650 m į pietryčius.
Nagrinėjamoje vietovėje nėra kraštovaizdžio, pasižyminčio estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. PŪV teritorija į
gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas nepatenka.
Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateiktas
2 priede.

4.2

Žemėnauda

Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0687-3507), kuriame planuojama ūkinė veikla,
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 19,4858 ha.
Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

›

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos, plotas – 1,0716 ha;

›

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, plotas – 13,7598 ha;

›

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, plotas –
0,3567 ha;

›

XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, plotas – 1,2227 ha;

›

VI. Elektros linijų apsaugos zonos, plotas – 2,0563 ha;
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›
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I. Ryšių linijų apsaugos zonos, plotas – 0,5477 ha.

Išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko kopija pateikta 4
priede.

4.3

Vietovės infrastruktūra

Vandens tiekimas
Vanduo tiekiamas iš UAB "Kauno vandenys". Numatomas buitinėms reikmėms
sunaudojamo vandens kiekis 50 m3/m. Gamybinėms reikmėms vanduo naudojamas
recirkuliacinėje aušinimo sistemoje. Nugaravusio vandens papildymui planuojama
sunaudoti apie 70 m3/mėn. vandens.
Elektros tiekimas
Elektros energija tiekiama iš centralizuotų elektros tinklų.
Šilumos energijos tiekimas
Patalpų šildymui naudojama elektros energija.
Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas
UAB “R&R Ideas” atliekų perdirbimo veiklos metu vanduo naudojamas recirkuliacinėje aušinimo sistemoje, todėl gamybinės nuotekos nesusidaro. Nugaravusio
vandens papildymui planuojama sunaudoti apie 70 m3/mėn. vandens. Planuojama
ūkinė veikla vykdoma pastate. Bendrovė aikštelės neeksploatuoja, todėl paviršinės
nuotekos nesusidarys. UAB “R&R Ideas” susidariusios buitinės nuotekos UAB
„Mesrenta“ eksploatuojamais buitinių nuotekų tinklais perduodamos UAB “Kauno
vandenys”. Numatomas buitinių nuotekų kiekis 50 m3/m.
Atliekų tvarkymas
UAB „R&R Ideas“ planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys gamybinės ir buitinės atliekos. Visos susidariusios atliekos yra ir bus laikomos vadovaujantis Atliekų
tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais, rūšiuojamos ir laikomos atskirai iki
perdavimo įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti atitinkamas atliekas.
Gamybinės atliekos
Plastiko atliekų perdirbimo metu gali susidaryti šios nepavojingos atliekos: juodasis metalas (metalo drožlės, ekstruderio filtrai), plastiko atliekos (brokas), pakuočių
atliekos (popierinė, kartoninė, plastikinė) ir kt.
Planuojamos ūkinės veiklos metu pavojingos atliekos nesusidarys.
Atliekų perdirbimo metu susidariusios nepavojingos atliekos bus išrūšiuojamos ir
laikomos ne ilgiau kaip metus iki perdavimo įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti
atitinkamas atliekas.
Buitinės atliekos
UAB „R&R Ideas“ susidariusios buitinės atliekos bus tvarkomos pagal Kauno
miesto savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Planuojamas buitinių atliekų kiekis apie 46 t/m. Susidariusios atliekos yra laikomos įmonės teritorijoje iki jų perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams.
Planuojamos susidaryti atliekos ir jų kiekis pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė. UAB „R&R Ideas“ planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos
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Kodas

Pavadinimas

Kiekis,
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Susidarymo vieta

t/m.
15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuotės

14,000

Atliekų pakavimo atliekos

15 01 02

Plastikinės (kartu su PET (polieti-

11,000

Atliekų pakavimo atliekos

4,000

Granuliavimo technologi-

lentereftalatas)) pakuotės
19 12 02

Juodieji metalai

nio proceso atliekos (filtrai, drožlės)
19 12 04

Plastikai ir guma

1,000

Brokas

20 03 01

Mišrios komunalinės atliekos

46,000

Darbuotojų asmeninėms
reikmėms

Iš viso

76,000

Gamybinės ir buitinės
atliekos

Susisiekimo, privažiavimo keliai
Įvažiavimas į teritoriją įrengtas vakarinėje sklypo dalyje privažiavimo keliu iš R.
Kalantos gatvės.

4.4

Vietovės ribos su gyvenamąja aplinka, viešosios
paskirties pastatais ir rekreacinėmis teritorijomis,
kitais svarbiais objektais

Aplink PŪV vietą yra pramoniniai pastatai, gamyklos. Tankiau apgyvendintos teritorijos – sodininkų bendrijų sodų teritorijos – nuo PŪV vietos nutolusios apie 175
m į šiaurę, už geležinkelio. Artimiausi gyvenamieji namai:

›

Medšarkių tak. 41 vienbutis gyvenamas – 175 m į šiaurę nuo PŪV vietos;

›

Meletų tak. 12 vienbutis gyvenamas – 200 m į šiaurę nuo PŪV vietos;

›

R. Kalantos g. 61 daugiabutis gyvenamas – 230 m į pietus nuo PŪV vietos.

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas – 250 m į pietus nutolusi Petrašiūnų
seniūnija, adresu Kalantos g. 57. Artimiausia ugdymo įstaiga UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“, adresu R. Kalantos g. 19, Kaunas, nuo atliekų perdirbimo veiklos nutolusi apie 465 m atstumu. Artimiausia gydymo įstaiga,
VŠĮ Kauno Dainavos poliklinikos padalinys Petrašiūnų pirminės sveikatos priežiūros centras, adresas T. Masiulio g. 8, Kaunas, nuo planuojamos veiklos nutolusi
apie 1,135 km atstumu.
Teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis pateiktas
2 priede.

5

Planuojamos ūkinės veiklos veiksniai,
darantys įtaką visuomenės sveikatai

Rengiant PVSV ataskaitą, buvo identifikuoti esamos ir planuojamos ūkinių veiklų
lemiami sveikatai įtaką darantys veiksniai – triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais.
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Cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas

PŪV metu, ekstruderiuose lydant polistireno atliekas, į aplinkos orą pateks stirenas,
etilbenzenas, izopentanas, kietosios dalelės, anglies monoksidas ir ciklopentanas.
Stirenas dirgina odą, akis ir viršutinius kvėpavimo takus. Gali sukelti ūmų skrandžio ir plonosios žarnos uždegimą. Ilgalaikis stireno poveikis gali pažeisti centrinę
nervų sistemą, pasireiškiančia depresija, galvos skausmu, nuovargiu, silpnumu, gali
įtakoti inkstų funkcijos sutrikimą. Etilbenzenas gali didinti įgimtų širdies anomalijų
riziką. Izopentanas ir ciklopenatanas gali sukelti akių ir kvėpavimo takų dirginimą,
ilgalaikis kontaktas su oda gali sukelti dermatitą.
Kietųjų dalelių patekimas į žmogaus organizmą priklauso nuo dalelių dydžio. Didesnės dalelės (KD10) yra sulaikomos viršutiniuose kvėpavimo takuose (gerklėje,
nosyje), čiaudint, kosint dalelės yra pašalinamos. Smulkiosios dalelės (KD2,5) per
kvėpavimo sistemą patenka į gilesnius kvėpavimo takus (bronchus, alveoles) ir ten
nusėda. Smulkiausios kietosios dalelės pasiekusios alveoles gali būti perneštos ir į
kraują. Patekus į organizmą kietosioms dalelėms yra apsunkinama plaučių veikla,
susilpnėja jų funkcija, sutrinka širdies ritmas, sumažėja vidutinė būsimo gyvenimo
trukmė. Nuolat būnant aplinkoje, kurioje yra nemažos kietųjų dalelių koncentracijos gali išsivystyti kvėpavimo takų ligos, tokios kaip astma, bronchitas, ilgainiui –
plaučių vėžys, širdies veiklos sutrikimai. Anglies monoksidas patekęs į kraują (per
plaučius) jungiasi su hemoglobinu ir sudaro labai patvarų junginį karboksihemoglobiną. Tokiu atveju hemoglobinas negali atlikti savo funkcijos t. y. pernešti deguonies į audinius todėl vystosi audinių hipoksija (deguonies trūkumas). Organizmo veiklos sutrikimai labiausiai priklauso nuo karboksihemoglobino koncentracijos. Gali būti pažeista centrinė nervų sistema, regėjimas, kvėpavimo, širdies ir
kraujagyslių sistemos. Pavojingiausia padidėjusi CO koncentracija vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nėščioms moterims.
Pagal rangos darbų sutartį, sudarytą tarp UAB „Ekologinis servisas” ir UAB „R &
R IDEAS“, buvo atlikta UAB „R & R IDEAS“ taršos šaltinių ir iš jų išsiskiriančių į
aplinkos orą teršalų inventorizacija ir paruošta ataskaita. Oro teršalų matavimai
buvo atliekami įrenginiams dirbant pilnu apkrovimu. Teršalų kiekiai buvo apskaičiuoti, įvertinant, kad įmonė dirbs pilnu pajėgumu t. y. 24 val. per parą ištisus metus. Užteršto oro ėminiai buvo imami bei atliekama jų analizė ir skaičiavimai pagal
metodikas, patvirtintas Aplinkos ministerijoje. Visos apimties inventorizacijos ataskaita pateikta 3 priede.
Iš viso įmonėje nustatyti ir inventorizuoti 4 organizuoti taršos šaltiniai (001, 002,
003, 004) ir vienas neorganizuotas taršos šaltinis 601. Taršos šaltinių parametrai ir
išmetamų teršalų kiekių skaičiavimai pateikti inventorizacijos ataskaitoje, 3 priede.
Oro taršos šaltinių schema pateikta 2 priede.
UAB "Ekologinis servisas" atliko aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijų modeliavimą. Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimui naudota programinė įranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). ADMS 4.2 modeliavimo sistema įtraukta į modelių, rekomenduojamų naudoti vertinant poveikį aplinkai, sąrašą (Aplinkos apsaugos agentūros Direktoriaus
įsakymas „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ 2008 m. gruodžio 9 d.
Nr. AV-200). ADMS 4.2 yra lokalaus mastelio atmosferos dispersijos modeliavimo
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sistema. Tai naujos kartos oro dispersijos modelis, kuriame atmosferos ribinio
sluoksnio savybės yra aprašomos dviem parametrais - ribinio sluoksnio gyliu ir
Monin Obukov ilgiu. Dispersija konvekcinėmis meteorologinėmis sąlygomis skaičiuojama asimetriniu Gauso koncentracijų pasiskirstymu. Sistema gali modeliuoti
sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, atmosferos skaidrumą, pastatų ir sudėtingo reljefo
įtaką teršalų sklaidai, gali skaičiuoti iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos
šaltinių išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal
vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Skaičiavimuose naudoti stacionarių taršos šaltinių parametrai, pagal 2016 metais sudarytą stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos duomenų ataskaitą. Teršalų pasiskirstymui aplinkoje
didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami 2010-2014 m. meteorologiniai duomenys iš Kauno meteorologinės stoties. Duomenys buvo užsakyti
Lietuvos hidrologijos ir meteorologijos tarnyboje. Tarnyba pateikia meteorologinius duomenis 3 val. skiriamosios gebos. Siekiant pritaikyti duomenis programos
poreikiams ir skaičiuoti valandines teršalų pažemio koncentracijų vertes, tarpinės
vienos valandos reikšmės buvo užpildomos interpoliavimo būdu. Skaičiavimui
naudotos vėjo krypties, vėjo greičio, temperatūros ir debesuotumo vertės. 2010–
2014 m. vėjų rožė pateikta 3 priede. Vietovės foniniam užterštumui įvertinti buvo
naudojami AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2016-11-02 rašte Nr.
(28.4)-A4-10969 nurodyti aplinkinių įmonių išmetami teršalai ir 2015 m. vidutinės
metinės koncentracijų vertės pateikiamos puslapyje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“ (raštas pridedamas 3 priede). Naudota
žemės paviršiaus šiurkštumo vertė – 1 m. Skaičiavimai buvo atliekami 2 km pločio
ir 2 km ilgio kraštinės kvadratiniame sklype. Lietuvos koordinačių sistemoje šio
sklypo koordinatės yra: X(6030546 - 6032546), Y(500172 - 502172). Skaičiavimo
lauke koncentracijos skaičiuojamos 50 taškų horizontalios ašies kryptimi ir 50
taškų vertikalios ašies kryptimi. Sklaidos modeliavimas atliktas priimant pačią nepalankiausią padėtį, t. y. kad išmetimai iš visų taršos šaltinių visą parą, visus 5 metus yra maksimalūs.
Suskaičiuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio
ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010-07-07 d. įsakyme Nr. D1-585/V-611 "Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu,
švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos". Specifinių oro teršalų, angliavandenilių, pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos
2007-06-11 LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1329/V-469 "Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo". Skaičiuojamų aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai,
pateiktos 4 lentelėje.
4 lentelė. Skaičiuotų pagrindinių ir specifinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos
žmonių sveikatos apsaugai
Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai
Teršalo
pavadinimas

0,5 valandos

8 val.
vidurkis

24 valandų

Metinė
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Anglies monoksidas (CO)

-

10 mg/m3

-

-

Kietosios dalelės (KD10)

-

-

50 µg/m3

40 µg/m3

Kietosios dalelės (KD2,5)

-

-

-

25 µg/m3

Izopentanas, pentanas

4736
0,5 valandos*

-

-

-

Etilbenzenas

0,02 mg/m3

-

0,02 mg/m3

-

Stirenas

0,04 mg/m3

-

0,002 mg/m3

-

Ciklopentanas

0,1 mg/m3

-

-

-

*Atsižvelgiant į AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. AV-14, jeigu modelis neturi galimybės skaičiuoti pusės valandos koncentracijos, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių
verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte.

Sklaidos modeliavimas atliktas priimant pačią nepalankiausią padėtį, t. y. kad išmetimai iš visų taršos šaltinių visą parą. Modeliavimo rezultatai pateikiami 5 lentelėje. Aplinkos oro teršalų koncentracijų sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede.

5 lentelė. Skaičiuotų pagrindinių ir specifinių aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
Eil.
Nr.

Teršalo

Ribinė vertė mg/m3

Pavadinimas

Kodas

1.

Anglies monoksidas

6069

2.

Kietosios dalelės (KD10)

4281

3.

Kietosios dalelės (KD2,5)

4281

4.

Izopentanas, pentanas

4736

5.

6.

7.

Etilbenzenas

Stirenas

Ciklopentanas

763

1851

7635

8 valandų

10,0

Paros

0,05

Metinė

0,04

Metinė

0,025

0,5 valandos
1 paros
0,5 valandos

-

0,03588

-

-

0,01785
0,00097
(0,05 RV)
0,00054
(0,03 RV)
0,00142
(0,04 RV)
0,00086
(0,4 RV)
0,00156
(0,02 RV)
0,00081

-

0,02

1 paros

0,02

0,5 valandos

0,040

1 paros

0,002

0,5 valandos
1 paros

Maksimali teršalų koncentracija
skaičiavimo lauke, mg/m3
Be fono
Su fonu
0,00059
0,30060
(0,00006 RV)
(0,03 RV)
0,00059
0,03588
(0,01 RV)
(0,7 RV)
0,00014
0,02514
(0,004 RV)
(0,6 RV)
0,00007
0,01307
(0,003 RV)
(0,5 RV)

0,1
-

-

UAB “R&R IDEAS” PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS R. KALANTOS G. 49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

16

IŠVADA:
Suskaičiuotos pagrindinių aplinkos oro teršalų ir specifinių aplinkos oro teršalų
pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.

5.2

Taršos kvapais, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas

UAB "Ekologinis servisas" atliko UAB „R & R IDEAS“ planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo kvapo sklaidos modeliavimą. Su planuojama ūkine veikla susijusio
kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant naudota programinė įranga
ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija). Į aplinkos orą išmetamų teršalų kvapo vertinimui buvo vadovaujamasi HN
35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis. Jų
koncentracijos buvo perskaičiuotos į europinius kvapo vienetus.
Kvapo koncentracija buvo apskaičiuota pagal formulę:
M = (MV × 1000) / Y = OUE/s, čia
M – kvapų emisija, (OUE/s);
MV – maksimali teršalo koncentracija (g/s);
Y – kvapo slenkstis, mg/m3.
Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine
verte, kuri lygi 8 OUE/m3.
Skaičiavimo rezultatai rodo, kad maksimali planuojamos ūkinės veiklos sukeliama
kvapo koncentracija gali siekti 0,01761 OUE/m3. Ji pasiekiama 3-10 m atstumu visomis kryptimis nuo taršos šaltinių. Tai yra didžiausia koncentracija, kuri susidaro
eksploatuojant įrenginius, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms.
Kvapo koncentracijos modeliavimo žemėlapis yra pateiktas 3 priede.
IŠVADA:
Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija tiek
planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, tiek artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
neviršija Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8
OUE/m3).

5.3

Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas

Triukšmo matavimai
2017 m. kovo 8 d. UAB SDG Fizikinių ir cheminių tyrimų laboratorija atliko
triukšmo matavimus šalia pastato, kuriama vykdoma ūkinė veikla. Išmatuotas ekvivalentinis triukšmo lygis siekia 46 dB, maksimalus – 49,5 dB.
Išmatuotas triukšmo lygis įvertintas pagal HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin.,
2011, Nr.75-3638).
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6 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo (3 punktas)
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
veikiamoje ūkinės komercinės
veiklos (4 punktas)

Paros laikas,
val.

Ekvivalentinis
garso slėgio
lygis, dBA

Maksimalus
garso slėgio
lygis, dBA

6–18

65

70

18–22

60

65

22–6

55

60

6–18

55

60

18–22

50

55

22–6

45

50

Iš triukšmo matavimo rezultatų matome, kad ūkinės veiklos keliamas triukšmas
neviršija triukšmo ribinių dydžių. Triukšmo tyrimo protokolas pridedamas 4 priede.
IŠVADA:
Ūkinės veiklos keliamas triukšmo lygis nei ties ūkinės veiklos teritorija, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011.

5.4

Kiti planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai
įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės
vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose

Atliekant PVSV, nebuvo identifikuota kitų reikšmingų planuojamos ūkinės veiklos
visuomenės sveikatai įtaką darančių veiksnių, kurių taršos rodiklių ribinės vertės
reglamentuotos norminiuose teisės aktuose.

5.5

Kiti planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai
įtaką darantys veiksniai

Vandens ir dirvožemio kokybė. Visa planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pastate, gamybinių nuotekų nesusidarys, todėl vykdant PŪV vandens ir dirvožemio taršos nenumatoma.
Nelaimingų atsitikimų rizika. Įmonėje įgyvendinti visi darbų saugos ir
priešgaisrinės saugos reikalavimai, kaip tai numatyta Lietuvoje galiojančiose
statybos normose, statybos techniniuose reglamentuose ir kt. teisės aktuose. Įmonės
darbuotojai aprūpinti darbo saugos priemonėmis bei nustatyta tvarka instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu instruktavimu, supažindinami su darbo saugos
taisyklėmis. Numatoma, kad nelaimingų atsitikimų rizika yra minimali, įvykus nelaimingam įvykiui, bus naudojamos apsaugos priemonės.
Užimtumas, darbo rinka, darbo galimybės
Ūkinė veikla turi teigiamą tiesioginę įtaką darbo rinkai, kadangi šiai veiklai reikalingi darbuotojai.
Galimi konfliktai
Ūkinės veiklos vieta yra verslo, gamybos, pramonės teritorijoje todėl, manoma, kad
konfliktų neturėtų kilti. Be to, visuomenė nustatyta tvarka buvo informuota apie
parengtą PVSV ataskaitą bei apie viešo ataskaitos pristatymo (supažindinimo) vietą
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ir laiką. Informacija apie parengtą PVSV ataskaitą buvo paskelbta 2017-10-10
Kauno laikraštyje „Kauno diena“ ir respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“.
Taip pat buvo paskelbtas pranešimas bei PVSV ataskaita su priedais UAB „COWI
Lietuva“ internetinėje svetainėje www.cowi.lt. Pranešimas apie parengtą PVSV
ataskaitą ir planuojamą jos viešą pristatymą buvo pakabintas Petrašiūnų seniūnijos
patalpose, nustatyta tvarka informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Kauno departamentas. Visuomenė susipažinti su ataskaita galėjo 10 darbo dienų
Petrašiūnų seniūnijoje, UAB „COWI Lietuva“ būstinėje ir internetinėje svetainėje
www.cowi.lt. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyko 2017
m. spalio 25 d. Kauno m. savivaldybėje. Pastabų ir pasiūlymų dėl ataskaitos gauta
nebuvo, visuomenės atstovai į supažindinimą su ataskaitą neatvyko. Su visuomenės
informavimu susiję dokumentai pateikti 4 priede.

6

Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai
sumažinimo priemonių aprašymas

Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma.

7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

7.1

Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kauno m. sav. 2017 m. pradžioje
gyveno 292 691 asmuo, gyventojų tankis – 1 864,3 žm./km2. Lietuvos sveikatos
rodiklių informacinės sistemos duomenimis 2015 m. Kauno m. gimstamumo
rodiklis buvo 10,6/1000 gyv., mirtingumo rodiklis – 13,9/1000 gyv. Vyrai sudarė
43,87 proc. populiacijos, moterys atitinkamai – 56,13 proc. 0–17 m. amžiaus
gyventojų dalis buvo 17,17 proc., 18–44 m. – 36,31 proc., 45–64 m. – 26,46 proc.,
65 m. ir vyresnių – 20,07 proc. Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas – 3,1/1000
gyvų gimusių.
Mirties priežasčių registro duomenimis 2016 m. Kauno m. sav. daugiausia žmonių
mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (2280 asmenų), antroje vietoje buvo piktybiniai
navikai (876 asmenys), trečioje – išorinės ir kitos mirties priežastys. Mirties
priežasčių struktūra Kauno m. sav. 2016 m. pateikta 4 pav.
Virškinimo Išorinės mirties
priežastys
7%

Kvėpavimo sistemos ligos
5%
sistemos ligos
2%

KitaInfekcinės ligos
1%
7%

Piktybiniai
navikai
22%

Kraujotakos
sistemos ligos
56%
4 pav. Mirties priežasčių struktūra Kauno m. sav. 2016 m.
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7.2
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Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Vykdant ūkinę veiklą, gyventojų sveikatą gali įtakoti triukšmas, oro tarša ir tarša
kvapais. Triukšmas turi įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis bei nuotaikos
sutrikimais. Taip pat triukšmo sukeltas lėtinis stresas gali įtakoti sergamumą kraujotakos ir virškinimo sistemos ligomis. Oro tarša turi įtakos gyventojų sergamumui
kvėpavimo ir kraujotakos sistemos ligomis bei piktybiniais navikais. Kvapai gali
sukelti galvos skausmus ir sutrikdyti miegą, o tai turi įtakos sergamumui nervų sistemos ligomis bei nuotaikų sutrikimais. Sergamumas pagrindinėmis ligomis, kurias
gali sukelti triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais Kauno m. 2015 m. pateiktas 7 lentelėje.
7 lentelė. Sergamumas ligomis, kurias gali sukelti triukšmas, oro tarša ir tarša kvapais
Kauno m. 2015 m. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
Rodiklis

Reikšmė

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000
gyv.

24787,6

Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97) 100000 gyv. 2012 601,62
m.
Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais navikais
(C33-C34) 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.)

38,86

Sergamumas nuotaikos sutrikimais (F30-F39) 100000 gyv.

357,47

Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100000 gyv.

6497,96

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000
gyv.

8965,24

Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000
gyv.

8287,68

7.3

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė

Gyventojų rizikos grupės t. y. labiausiai pažeidžiamų asmenų grupės yra neįgalieji,
mažas pajamas gaunantys asmenys, socialinės rizikos šeimos ir vaikai bei pagyvenę asmenys, sergantys piktybiniais navikais, lėtinėmis kraujotakos ir kvėpavimo,
nervų sistemų ligomis bei nuotaikos sutrikimais. Šie asmenys yra jautriausi oro
taršai, triukšmui ir taršai kvapais. Pagrindiniai 2015 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis Kauno m., pateikti 8 lentelėje. Toliau tekste pateiktas šių rodiklių palyginimas su populiacijos duomenimis.
8 lentelė. Pagrindiniai 2015 m. rodikliai, susiję rizikos grupėmis Kauno m. Šaltinis: Lietuvos sveikatos rodiklių informacinė sistema
Rodiklis

Reikšmė

Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am apdraustajam

7,15

Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55
proc. darbingumo lygis, skaičius 1000 darb. amž. gyv.

5,4

Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas,
skaičius 1000 vaikų

2,98

Sergamumas piktybiniais navikais 0–17 m. amžiaus grupėje
100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.)

5,59
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Sergamumas piktybiniais navikais vyresnių nei 65 m. amžiaus
grupėje 100000 gyv. (Vėžio registro duomenys 2012 m.)

1937,38

Sergamumas nervų sistemos ligomis 0–17 m. amžiaus grupėje
100000 gyv.

1849,1

20

Sergamumas nervų sistemos ligomis vyresnių nei 65 m. amžiaus 9095,14
grupėje 100000 gyv.
Sergamumas nuotaikos sutrikimais 0–17 m. amžiaus grupėje
100000 gyv.

56,39

Sergamumas nuotaikos sutrikimais vyresnių nei 65 m. amžiaus
grupėje 100000 gyv.

342,65

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis 0–17 m. amžiaus grupėje 1450,5
100000 gyv.
Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių nei 65 m.
amžiaus grupėje 100000 gyv.

20954,8

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis vyresnių 1804,72
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis 0–17 m. 1219,12
amžiaus grupėje 100000 gyv.
Sergamumas astma 0–17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.

1088,85

Sergamumas astma vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 578,84
gyv.
Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv.

1,46

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.

27,09

Sergamumas piktybiniais navikais vaikų tarpe Kauno mieste 2012 m. buvo mažesnis nei visoje Lietuvoje, o pagyvenusių asmenų tarpe didesnis. Naujesnių duomenų
apie sergamumą piktybiniais navikais šiuo metu pateikti nėra galimybės, nes paskutiniai prieinami Vėžio registro duomenys yra 2012 m.

Sergamumas piktybiniais navikais 0-17
m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas piktybiniais navikais 65+
m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų skaičius ir dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis skaičius Kauno m. yra
mažesnis nei visoje Lietuvoje.

Apmokėtų laikino nedarbingumo
dienų sk. 1-am apdraustajam
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Dirbančiųjų suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas
0-55 proc. darbingumo lygis, skaičius 1000 darb.amž.gyv.
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Sergamumas nuotaikos sutrikimais tiek vaikų, tiek pagyvenusių asmenų tarpe Kauno m. yra mažesnis nei Lietuvoje.

Sergamumas nuotaikos sutrikimais
0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas nuotaikos sutrikimais vyresnių
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Kauno m. tiek vaikų tarpe, tiek vyresnių
asmenų tarpe yra didesnis Lietuvoje.

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis
0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
2000

1500

Kaunas
Lietuva

1000

500
2000

2005

2010

2015

2020

UAB “R&R IDEAS” PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS R. KALANTOS G. 49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

Sergamumas kraujotakos sist. ligomis vyresnių
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas nervų sistemos ligomis Kauno m. vaikų tarpe yra mažesnis, o
vyresnių asmenų tarpe didesnis nei Lietuvoje.

Sergamumas nervų sistemos ligomis
0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas nervų sistemos ligomis vyresnių
nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis Kauno m. vaikų tarpe yra
didesnis, o vyresnių asmenų tarpe mažesnis nei Lietuvoje.

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų
ligomis 0-17 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
1500

1400

1300

1200

1100
Kaunas
Lietuva

1000

900

800

700

600

500
2000

2005

2010

2015

2020

UAB “R&R IDEAS” PLASTIKO ATLIEKŲ PERDIRBIMAS R. KALANTOS G. 49, KAUNAS
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITA

26

Sergamumas lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis
vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Vaikų ir pagyvenusių asmenų sergamumas astma Kauno m. yra didesnis nei visoje
Lietuvoje.

Sergamumas astma 0-17 m.
amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Sergamumas astma vyresnių nei
65 m. amžiaus grupėje 100000 gyv.
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Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatytas invalidumas Kauno m. yra mažiau nei visoje
Lietuvoje.

Vaikų (0-17 m.), kuriems pirmą kartą
nustatytas invalidumas, skaičius 1000 vaikų
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2015 m. Kauno m. buvo mažiau socialinės rizikos šeimų bei socialinės pašalpos
gavėjų nei visoje Lietuvoje.

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv.
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Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.
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7.4

Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių
palyginimas su visos populiacijos duomenimis

Kauno m. gyventojų demografiniai rodikliai ir mirties priežasčių struktūra panašūs
kaip ir visos Lietuvos.
Taip pat, iš žemiau pateiktų diagramų, galime matyti, kad sergamumo nuotaikos
sutrikimais ir kvėpavimo sistemos ligomis rodikliai Kauno m. yra mažesni nei vi-
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soje Lietuvoje, o sergamumas nervų, kraujotakos ir virškinimo sistemų ligomis
Kauno m. yra didesnis nei visoje Lietuvoje.

Sergamumas nuotaikos sutrikimais
(F30-F39) 100000 gyv.
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Sergamumas nervų sistemos
ligomis (G00-G99) 100000 gyv.
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Sergamumas kraujotakos sistemos
ligomis (I00-I99) 100000 gyv.
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Sergamumas kvėpavimo sistemos
ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
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Sergamumas virškinimo sistemos
ligomis (K09-K93) 100000 gyv.
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Taip pat, iš žemiau pateiktų diagramų, galime matyti, kad sergamumas piktybiniais
navikais Kaune 2001–2012 m. buvo didesnis nei visoje Lietuvoje, tačiau sergamumas trachėjos, plaučių, bronchų piktybiniais navikais mažesnis. Naujesnių duomenų apie sergamumą piktybiniais navikais šiuo metu pateikti nėra galimybės, nes
paskutiniai prieinami Vėžio registro duomenys yra 2012 m.

Sergamumas piktybiniais navikais (C00-C97)
100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
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Sergamumas trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais
navikais (C33-C34) 100000 gyv.(Vėžio registro duomenys)
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Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės
sveikatos būklei

PŪV keliama oro tarša, triukšmas ir tarša kvapais neviršys ribinių verčių, todėl poveikis visuomenės sveikatos būklei nenumatomas.

8

Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo
arba tikslinimo pagrindimas

8.1

Objekto sanitarinė apsaugos zona

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr.
22-652; 2011, Nr. 89-4249) XIV skyriaus Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos 67 p. antrinių žaliavų surinkimo bazėms
reglamentuojamas SAZ dydis yra 300 m. Vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-286 priedo 22.2 punktu,
ne metalo laužo ir atliekų perdirbimui taikoma 500 m sanitarinė apsaugos zona.

8.2

Sanitarinės apsaugos zonos plotas

Įvertinus cheminę ir fizikinę ūkinės veiklos keliamą taršą, numatoma SAZ sutapatinti su ūkinės veiklos teritorijos ribomis. SAZ plotas – 0,4566 ha. Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 2 priede.
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9

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
metodų aprašymas

9.1

Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo metodai
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Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio vertinimo metodai:

›

Informacijos surinkimas ir apdorojimas.

›

Demografijos, sergamumo duomenų rinkimas, statistinis apdorojimas ir analizė.

›

Oro taršos ir kvapų modeliavimas.

›

Triukšmo matavimai.

›

Sveikatai darančių įtaką veiksnių kokybinis įvertinimas.

Teršalų pažemio koncentracijų modeliavimas buvo atliktas ADMS 4.2 (Cambrige
Environmental Research Consultants Ltd, Didžioji Britanija) programine įranga.
ADMS 4.2 sistema gali modeliuoti sausą ir šlapią teršalų nusėdimą, pastatų ir reljefo įtaką teršalų sklaidai bei iki šimto taškinių, ploto, tūrio ir linijinių taršos šaltinių
išskiriamų teršalų sklaidą. Teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama pagal vietovės
reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes ir taršos šaltinių parametrus.
Oro taršos modeliavimo ir triukšmo matavimų tikslas buvo įvertinti ar ūkinės veiklos metu skleidžiamo triukšmo lygiai ir oro tarša atitinka LR teisės aktuose numatytas normas.

9.2

Galimi vertinimo netikslumai

Kauno m. gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys gali
netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis.

10

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
išvados

PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. PŪV
poveikio visuomenės sveikatai neturės.

11

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos

Įvertinus cheminę ir fizikinę ūkinės veiklos keliamą taršą, numatoma SAZ sutapatinti su ūkinės veiklos teritorijos ribomis. SAZ plotas – 0,4566 ha. Sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 2 priede.

12

Rekomendacijos

PŪV sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. PŪV
poveikio visuomenės sveikatai neturės todėl rekomendacijų pateikimas netikslingas.
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