Sprendimas dėl G. Kanaševičiaus PĮ “Desė” žuvies perdirbimas, žuvies ir
maisto produktų gamyba, adresu Naujažerio g. 2A, Žasliai, Kaišiadorių r.,
veiklos galimybių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
V-474, Kauno visuomenės sveikatos centras išnagrinėjo G. Kanaševičiaus PĮ “Desė” ūkinės
veiklos – žuvies perdirbimas, žuvies ir maisto produktų gamyba, adresu Naujažerio g. 2A, Žasliai,
Kaišiadorių r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir priėmė sprendimą dėl veiklos
galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius – G.Kanaševičiaus PĮ „Desė“; įm. k. 158906339, Naujažerio k.,
Žaslių sen., Kaišiadorių r.sav., tel.: 8 346 44434, faks.: 8 346 44300, el. p.: dese@dese.lt
Ataskaitos rengėjas - UAB "Aplinkos vadyba", įm. k. 300513582, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.:
8 5 2045139, 8 613 22747; faks.: 8 656 02625, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos veiklos trumpas aprašymas - G.Kanaševičiaus PĮ „Desė“ ūkinė veikla- žuvies
perdirbimas, žuvies ir maisto produktų gamyba. Veikla vykdoma 0,4898 ha ploto sklype. Sklypas
yra Žaslių miestelyje. Šiaurinė teritorijos dalis ribojasi su valstybine žeme, rytinėje pusėje- su
privačiais žemės sklypais, kurie ties įmonės teritorija nėra užstatyti, pietinėje dalyje su Naujažerio
gatve, už kurios neužstatyta teritorija, o vakarinėje dalyje gatvelė jungianti Kaišiadorių ir
Naujažerio gatves, už kurios taip pat didžioji dalis teritorijos neužstatyta. Artimiausias
gyvenamasis namas yra už 44 m. Veikla vykdoma nuo 1994 m. Įmonėje dirba 178 darbuotojai
dvejomis pamainomis: nuo 7 iki 20 val. G.Kanaševičiaus PĮ „Desė“ per parą perdirbama iki 5 t
silkių filė, žuvies. Įmonės gamybinėse patalpose vyksta šie gamybos procesai: šaldytos žaliavos
defrostavimas; žaliavos sūdymas, marinavimas (šis procesas užtrunka nuo 3 iki 5 parų); žaliavos
rūšiavimas ir paskirstymas į gamybą (procesas atliekamas rankiniu būdu); gautų daržovių
paruošimas apdirbimui; daržovių troškinimas ir marinatų bei užpilų gaminimas; galutinio produkto
skirto pardavimui gamyba; produktų fasavimas. Silkių filė, žuvis įmonėje gaunama užšaldyta.
Daržovės gaunamos pilnai paruoštos tolimesnei gamybai, t.y. nuluptos, dažnai supjaustytos ar
sutarkuotos. Įmonėje jos marinuojamos ir troškinamos virimo katiluose. Šaldyta žaliava į įmonę
tiekiama 2-3 kartus per savaitę, daržovės ir kiti maisto gamybai skirti priedai - 3-4 kartus per
savaitę. Žaliavas atvežantys ir produkciją išvežantys krovininiai automobiliai atvyksta tik dienos
metu, iki 12 val.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad atlikus ūkinės veiklos, vietos,
esamos situacijos analizę, kaip reikšmingiausi veiksniai darantys įtaką visuomenės sveikatai,
išskirti- triukšmas, oro tarša ir kvapai. Triukšmą sukelia į nagrinėjamą teritoriją atvažiuojančių
žaliavų tiekėjų bei aptarnaujančio transporto automobiliai bei stacionarūs triukšmo šaltiniaiventiliatorius, šaldymo įrenginių kompresoriai ir aušintuvai. Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo proceso metu aušintuvus perkėlus į vidinį kiemą, o kompresorių uždengus triukšmą
sugeriančiu gaubtu, gamybinės veikos įtakojamas triukšmo lygis prie įmonės sklypo ribų dienos

metu nuo 38 iki 51 dB(A), vakaro metu nuo 28 iki 41 dB(A). Stacionarių oro taršos šaltinių
įmonėje nėra. Nežymūs CO, NOX, SO2, kietųjų dalelių ir CH kiekiai susidarys nuo į teritoriją
atvažiuojančio autotransporto. Numatyta, kad į įmonę per dieną atvažiuos/išvažiuos iki 5
sunkiasvorių autotransporto priemonių. Atlikti skaičiavimai parodė, kad oro teršalų kiekis,
susidarantis nuo autotransporto, yra labai nedidelis ir reikšmingo neigiamo poveikio ūkinės veiklos
ir gretimoms teritorijoms nedaro. Įmonės teritorijoje, kai gamybinio proceso metu yra kepinamos ar
troškinamos daržovės, per oro iš patalpos ištraukimo ventiliatorių, kartu su šalinamu oru į aplinką
patenka ir šių procesų metu susidarantys kvapai. Teritorijoje jaučiamas kepinamų daržovių kvapas,
ir šis kvapas jaučiamas ne nuolatos, o pagal tos rūšies produkto poreikį, kai vyksta jo gamybos
procesas. Kvapai jaučiami pirmojoje dienos pusėje, maksimaliai 2-3 valandas. Žuvies kvapas
teritorijoje nejaučiamas. Atlikus kvapo sklaidos modeliavimą, nustatyta, kad ribinė kvapo
koncentracija (8 OUE/m3) už įmonės sklypų ribų nėra viršijama.

Įvertinus planuojamą ūkinę veiklą, siūloma sanitarinės apsaugos zonos ribas sutapatinti su esamo
sklypo ribomis, t. y. plotas – 0,4898 ha.

Kauno visuomenės sveikatos centras pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla
leistina pasirinktoje vietoje (2015-09-08 sprendimo Nr. 29-12(13)).

