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Construction Noise Handbook

9.0 Construction Equipment Noise Levels and Ranges
9.1 Equipment Type Inventory and Related Emission Levels
Noise levels generated by individual pieces of construction equipment and specific construction operations form the basis for the prediction of
construction-related noise levels. A variety of information exists related to sound emissions related to such equipment and operations. This data
transcends the period beginning in the 1970s thru 2006. This information exists for both stationary and mobile sources and for steady,
intermittent, and impulse type generators of noise.

9.1.1 Stationary Equipment
Stationary equipment consists of equipment that generates noise from one general area and includes items such as pumps, generators,
compressors, etc. These types of equipment operate at a constant noise level under normal operation and are classified as non-impact
equipment. Other types of stationary equipment such as pile drivers, jackhammers, pavement breakers, blasting operations, etc., produce
variable and sporadic noise levels and often produce impact-type noises. Impact equipment is equipment that generates impulsive noise, where
impulsive noise is defined as noise of short duration (generally less than one second), high intensity, abrupt onset, rapid decay, and often rapidly
changing spectral composition. For impact equipment, the noise is produced by the impact of a mass on a surface, typically repeating over time.

9.1.2 Mobile Equipment
Mobile equipment such as dozers, scrapers, graders, etc., may operate in a cyclic fashion in which a period of full power is followed by a period
of reduced power. Other equipment such as compressors, although generally considered to be stationary when operating, can be readily
relocated to another location for the next operation.

9.2 Sources of Information
Construction-related equipment and operation noise level data may be provided by numerous sources, including suppliers, manufacturers,
agencies, organizations, etc. Some information is included in this document, and many web-based links are given for equipment manufacturers.

9.3 Specifics of Construction Equipment and Operation Noise Inventories
Details included in each specific inventory of construction equipment and operation noise emission levels are often variable in terms of how data
is represented. Some inventories include ranges of noise levels while others present single numbers for each equipment type. Others provide
levels for specific models of each type of construction equipment. Often, different noise descriptors are used, such as LAeq, Lmax, L10, sound

Planning  Environment  Real Estate HEP  Events  Guidance  Publications  Glossary  Awards  Contacts

https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/
https://www.fhwa.dot.gov/planning/
https://www.fhwa.dot.gov/environment/
https://www.fhwa.dot.gov/real_estate/
https://www.fhwa.dot.gov/hep/
https://www.fhwa.dot.gov/hep/calendar/
https://www.fhwa.dot.gov/hep/guidance/#planningguidance
https://www.fhwa.dot.gov/environment/publications/
https://www.fhwa.dot.gov/planning/glossary/
https://www.fhwa.dot.gov/hep/awards/
https://www.fhwa.dot.gov/hep/contacts/
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power level, etc. As such, the array of data does not readily lend itself to being combined into a single table or easily compared. As such, this
Handbook attempts to summarize a variety of such inventories and provide links to each, thereby providing the reader with a variety of sources
from which to choose the appropriate levels for use in his or her respective analysis.

9.4 Summaries of Referenced Inventories
Included below are examples of several inventories of construction-related noise emission values. These and additional inventories are included
on the companion CD-ROM.

9.4.1 RCNM Inventory
Equipment and operation noise levels in this inventory are expressed in terms of Lmax noise levels and are accompanied by a usage factor value.
They have been recently updated and are based on extensive measurements taken in conjunction with the Central Artery/Tunnel (CA/T) Project.
Table 9.1 summarizes the equipment noise emissions database used by the CA/T Project. While these values represent the "default" values for
use in the RCNM, user-defined equipment and corresponding noise levels can be added.

Table 9.1 RCNM Default Noise Emission Reference Levels and Usage Factors.

Equipment
Description

Impact
Device?

Acoustical
Usage Factor
(%)

Spec. 721.560 Lmax @
50 feet (dBA, slow)

Actual Measured Lmax @ 50 feet
(dBA, slow) (Samples Averaged)

Number of Actual Data
Samples (Count)

All Other Equipment
> 5 HP

No 50 85 N/A 0

Auger Drill Rig No 20 85 84 36

Backhoe No 40 80 78 372

Bar Bender No 20 80 N/A 0

Blasting Yes N/A 94 N/A 0

Boring Jack Power
Unit

No 50 80 83 1

Chain Saw No 20 85 84 46

Clam Shovel
(dropping)

Yes 20 93 87 4

Compactor
(ground)

No 20 80 83 57

Compressor (air) No 40 80 78 18

Concrete Batch
Plant

No 15 83 N/A 0
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Vertimas į lietuvių kalbą 
Planavimas Aplinkosauga Nekilnojamasis turtas  HEP Renginiai Rekomendacijos Leidiniai Žodynas Apdovanojimai Kontaktai 

 

TRIUKŠMAS 

Statybos triukšmo vadovas 

 

9.0 Statybinės įrangos triukšmo lygis ir diapazonas 

9.1 Įrangos tipo inventorius ir susiję išmetamųjų teršalų lygiai 

Triukšmo lygiai, atsirandantys dėl atskirų statybinės įrangos elementų ir specifinės statybos operacijos sudaro pagrindą numatyti su statyba susijusį 

triukšmo lygį. Yra daug informacijos apie tokią įrangą ir operacijas skleidžiantį garsą. Šie duomenys pranoksta laikotarpį, prasidedantį aštuntajame 

dešimtmetyje iki 2006 m. Ši informacija yra apie stacionarius ir mobilius šaltinius, taip pat apie pastovius, periodiškus ir impulsinio tipo triukšmo 

generatorius. 

9.1.1 Stacionari įranga 

Stacionarią įrangą sudaro įranga, kuri sukuria triukšmą iš vienos bendrosios srities, ir apima tokius elementus kaip siurbliai, generatoriai, kompresoriai ir 

kt. Tokio tipo įrenginiai normaliai veikdami veikia pastoviu triukšmo lygiu ir yra klasifikuojami kaip įrenginiai, kurie neturi poveikio. Gaminami kiti 

stacionarios įrangos tipai, tokie kaip polių kirtikliai, kūjai, šaligatvių pertraukikliai, sprogdinimo darbai ir kt. Sukelia skirtingą ir pavienį triukšmą bei dažnai 

sukelia triukšmą. Smūgio įranga - tai įranga, sukurianti impulsinį triukšmą, kai impulsinis triukšmas apibūdinamas kaip trumpalaikis (paprastai mažesnis 

nei viena sekundė), didelio intensyvumo, staigus atsiradimas, greitas skilimas ir dažnai greitai besikeičianti spektrinė sudėtis. Smūginės įrangos triukšmas 

kyla dėl masės smūgio į paviršių, paprastai tai kartojasi laikui bėgant. 

9.1.2 Mobilioji įranga 

Mobili įranga, tokia kaip buldozeriai, šlyfuokliai, greideriai ir kt., gali veikti cikliškai, kai po visos energijos galios sumažėja galia. Kita įranga, tokia kaip 

kompresoriai, nors paprastai laikoma nejudančia veikiant, ją galima lengvai perkelti į kitą vietą kitai operacijai. 

9.2 Informacijos šaltiniai 

Su statyba susijusios įrangos ir darbo triukšmo lygio duomenis gali pateikti daugelis šaltinių, įskaitant tiekėjus, gamintojus, agentūras, organizacijas ir kt. 

Šiame dokumente yra tam tikra informacija, o įrangos gamintojams pateikiama daug internetinių nuorodų. 
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9.3 Statybinės įrangos specifika ir triukšmo aprašai 

Į kiekvieną konkretų statybinės įrangos aprašą įtraukta išsami informacija ir eksploatavimo triukšmo lygis dažnai skiriasi atsižvelgiant į tai, kaip pateikiami 

duomenys. Kai kuriuose inventoriuose pateikiami triukšmo lygio diapazonai, o kituose pateikiami pavieniai kiekvieno įrenginio tipo numeriai. Kitais 

atvejais pateikiami kiekvieno tipo statybos įrangos specifinių modelių lygiai. Dažnai naudojami skirtingi triukšmo aprašai, tokie kaip „LAeq“, „Lmax“, „L10“, 

garso galios lygis ir t.t. Taigi duomenų masyvas nėra pakankamai sudėtingas sujungti į vieną lentelę ar lengvai palyginti. Iš esmės šiame vadove bandoma 

apibendrinti tokių aprašų įvairovę ir pateikti nuorodas į kiekvieną, tokiu būdu pateikiant skaitytojui daugybę šaltinių, iš kurių galima pasirinkti tinkamus 

lygius, naudojamus jo / jos analizei. 

9.4 Duomenų santrauka 

Žemiau pateikiami kelių su statyba susijusių triukšmo verčių aprašų pavyzdžiai. Šie ir papildomi aprašai pateikiami papildomame kompaktiniame diske. 

9.4.1 Aprašas 

Įrangos ir veikimo triukšmo lygis šiame apraše yra išreiškiamas Lmax triukšmo lygiais ir pridedamas naudojimo koeficiento reikšme. Jie buvo neseniai 

atnaujinti ir pagrįsti išsamiais matavimais, atliktais kartu su Centrinės magstralės/ tunelio (CM / T) projektu. 9.1 lentelėje apibendrinta CM / T projekto 

naudojama įrangos skleidžiamo triukšmo duomenų bazė. Nors šios vertės parodo „numatytąsias“ vertes, naudojamas RCNM, tačiau galima pridėti 

vartotojo apibrėžtą įrangą ir atitinkamus triukšmo lygius. 

9.1 lentelė. Numatyti pagrindiniai RCNM triukšmo išmetimo lygiai ir naudojimo faktoriai. 

Įrangos apibūdinimas Ar yra 
smūgio 
įrenginys? 

Akustinis naudojimo 
koeficientas 
(%) 

Spec. 721,560 Lmax 
50 pėdų 
(dBA, lėtas) 

Faktinis išmatuotas 
Lmax  50 pėdų 
(dBA, lėtas) 
(vidutiniai pavyzdžiai) 

Faktinių duomenų 
skaičius/ 
pavyzdžių (skaičius) 

Visa kita įranga 
> 5 AG 

Ne 50 85 Nėra duomenų 0 

Gręžimo įrenginys Ne 20 85 84 36 

Ekskavatorius Ne 40 80 78 372 

Replės Ne 20 80 Nėra duomenų 0 

Sprogdinimas Taip Nėra duomenų 94 Nėra duomenų 0 

Į žemę gręžimo įrenginys Ne 50 80 83 1 

Grandininis pjūklas Ne 20 85 84 46 
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Krova (metimas) Taip  20 93 87 4 

Kompaktorius (žemės) Ne 20 80 83 57 

Kompresorius (oro) Ne 40 80 78 18 

Betono gaminimo įranga Ne 15 83 Nėra duomenų 0 
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PATVIRTINTA    
AB LESTO Elektros tinklo tarnybos 
direktoriaus-generalinio direktoriaus 
pavaduotojo  
2015-06-15 nurodymu Nr. 175 

  
10/0,4 kV ALYVINIAI GALIOS TRANSFORMATORIAI. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1.  Standartai LST EN 60076, LST EN 50464-1, 
ES reglamentas Nr. 548/2014 

2.   
Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje 
laboratorijoje. 
Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi 
būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią 
standartų redakciją. 
Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti 
pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. 
EA) narys. 
Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas:  
http://www.european-accreditation.org/ea-members 

Pateikti: 
1. * Tipinių bandymų protokolų 

kopijas;  
2. Galios transformatorių 

techninius aprašymus kiekvienai galiai; 
3. ** Gamyklos deklaraciją apie  

transformatoriaus atitikimą ES 
reglamento Nr. 548/2014 

nuostatoms. 
    

3.  Tipiniai bandymai turi būti atlikti kiekvieno intervalo 
pasirinktinai vienai transformatoriaus galiai. 

 25-100 kVA; 

 160-630 kVA; 

 800-2500 kVA; 
 

4.  Galios transformatoriams turi būti atlikti  šie tipiniai 
bandymai: 

 Įšilimo tipiniai bandymai (angl. 
Temperature-rise type test) pagal 
LST EN 60076-2; 

 Dielektriniai tipiniai bandymai (angl. 
Dielectric type test) pagal LST EN 
60076-3; 

5.  Transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. 
Routine tests) pagal  standarto LST EN 60076-1 
skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus 

Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) 
bandymų protokolus kartu su 
transformatoriais 

6.  Transformatorinė alyva Pateikti izoliacinės alyvos pagal LST 
EN 60296 standartą techninę 
dokumentaciją. 

7.  Išpildymo tipas Hermetinis užpildytas alyva 

8.  Aplinkos temperatūra -35…+35 C 

9.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m 

10.  Vardinė pirminės apvijos įtampa 10 kV 

11.  Vardinė antrinės apvijos įtampa Nurodoma užsakant: 

 400 V; 

 420 V 

12.  Vardinis dažnis 50 Hz 

13.  Maksimalioji pirminės apvijos įtampa, Um 12 kV 

14.  Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie Um LI 75 kV/AC 28 kV 

15.  Antrinės apvijos izoliacijos lygis ≥ AC 5 kV 

16.  Įtampos reguliavimas (5 padėčių atšakų perjungiklis 
aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio) 

 2  2,5  

17.  Temperatūros prieaugis alyva/apvijos 60/65 K 

18.  Izoliatoriai  Porcelianiniai 

19.  Izoliatorių elektrinis atsparumas taršai pagal 
IEC 60815 

≥ 20 mm/kV 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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20.  Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas Pakėlimo kilpos 

21.  Alyvos išleidimas Varžtas apatinėje bako dalyje 

22.  Įžeminimas Prijungimui skirtas gnybtas 

23.  Techninių duomenų lentelė Montuojama ant transformatoriaus 
korpuso 

24.  25÷100 kVA transformatorių danga pagal LST EN 
ISO 1461 

 Atspari atmosferiniams poveikiams; 

 Cinkuoti karštuoju būdu, papildomai 
nedažomi; 

  Lydalinė cinko danga pagal LST 
EN ISO 1461 

25.  160÷2500 kVA transformatorių danga  Atspari atmosferiniams poveikiams; 

 Antikorozinis dažymas; 

 Dangų sluoksnių – 3; 

 Bendras dangos sluoksnių storis ne 
mažesnis kaip 120 µm; 

 Išorinio dažų sluoksnio spalva – 
RAL7033 

26.  25÷100 kVA transformatoriai montuojami  Atramose, be ratukų 

27.  160÷2500 kVA transformatoriai montuojami Transformatorinėse, su ratukais 

28.  Alyvos lygio indikatorius Įrengiamas tiktai 160÷2500 kVA 
transformatoriams 

29.  Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo slėgio padidėjimo Įrengiamas tiktai 630÷2500 kVA 
transformatoriams 

30.  Termometras su 2 porom kontaktų Įrengiamas tiktai 1000÷2500 kVA 
transformatoriams 

31.  Transformatorius pateikiamas  Visiškai sukomplektuotas prijungimui 
prie tinklo 

32.  Transformatorių ir komplektuojamų įrenginių ar 
mazgų kilmė  

Šalis, gamykla, pagaminimo data 

33.  Techniniai dokumentai:   Transformatoriaus pasas lietuvių arba 
anglų kalbomis; 

 Transportavimo, montavimo 
instrukcijos lietuvių arba anglų  
kalbomis; 

  Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir 
anglų kalbomis; 

 Gabaritinis brėžinys  

34.  Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo 
jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo 
nuostoliai bei triukšmo lygis  

Pateikti 1-oje lentelėje 

35.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

36.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 



 3 psl. iš 3 

 

 
1 lentelė. 

 
Eil. 
Nr. 

 

 
Galia, 
kVA 

 
 

Jungimo grupė  Trumpojo 
jungimo įtampa 

UK, % 
(leistini 

nuokrypiai ne 
daugiau kaip 

±10 %) 

Tuščiosios 
eigos 

nuostoliai 
P0, W 

(leistini 
nuokrypiai 
pagal  ES 

reglamentą 
Nr. 

548/2014 

Trumpojo 
jungimo 

nuostoliai 
PK (t=75°C), 

W 
( 

leistini 
nuokrypiai 
pagal ES 

reglamentą 
Nr. 548/2014) 

Triukšmo 
lygis 

LWA, dB (A), 
(ne didesnis 

kaip) 

       

2. 25 Yzn11 4 70  900  ≤37   

3. 40 Yzn11 4 82  1020  ≤39   

4. 63 Yzn11 4 104  1270  ≤41   

5. 100 Yzn11 4 145  1750 41  

6. 160 Yyn0  4 210  2350 44  

7. 250 Yyn0  4 300  3250 47  

8. 400 Yyn0  4 430  4600 50  

9. 630 Yyn0  4 600  6500 52  

10. 800 Yyn0  6 650  8400 53  

11. 1000 Yyn0  6 770  10500 55  

12. 1250 Yyn0  6 950  11000  56  

13. 1600 Yyn0  6 1200  14000  58  

14. 2000 Yyn0  6 1450  18000  60  

15. 2500 Yyn0  6 1750  22000  63  

 
Pastaba:  

1. Specialiu užsakymu gali būti nurodyta 160-2500 kVA galios transformatoriams Δyn11  jungimo grupė. 
 

2. * Nuo 2016-01-01 turi būti pateikiami tipinių bandymų protokolai transformatoriams, 
pagamintiems pagal  ES reglamento Nr. 548/2014 reikalavimus. 

 
3. **  Nuo 2016-01-01 deklaracijos neteikiamos ir nepriimamos. 

 

 
 

 
 
 
 
  
 



TRIUKŠMO ŠALTINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA  

Įrenginiai keliantys triukšmą 

 

Schemoje baltai pažymėti pastatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

0

1 2

0

1 

1 – antrinių žaliavų rūšiavimo linijas su transporteriu 

2 – antrinių žaliavų presas su transporteriu 

3 – transporteris 

4 – transformatorinė pastato 

- autokrautuvo manevravimo ir atliekų krovos zona 

- atliekų krovos zona, kurioje keliamas triukšmo lygis gali siekti 93 dBA 

- atliekų atvežimo į atliekų laikymo zonas autokrautuvu vietos 

- antrinių žaliavų rūšiavimo pastato ribos 

 

3

0

1 

4

0

1 



Autotransporto važinėjimo keliai, ūkinės veiklos teritorijoje 

 

Įrenginys Triukšmo lygis, dBA Darbo laikas 

Antrinių žaliavų rūšiavimo linija su transporteriu  

(rūšiavimo linija stovi pastate, dalis transporterio 

lauke, bet šis transporteris yra uždaras) 

77,6 8-17 

Antrinių žaliavų rūšiavimo presas su transporteriu 

(įranga stovi pastate) 

67,8 8-17 

Sunkiasvoriai automobiliai 2 vnt. 80 2 auto per val.  

Atvažiuoja tik darbo metu (8-17 val.) 

Šiukšliavežės, 9 vnt. 70,4 Išvažiuoja ryte 7 val. 

Atvažiuoja 16 val. 

Traktorius 82,9  1 per val. 

Sunkvežimis 75,4 1 per val. 

Autokrautuvas 89,4 8-17 

Tranformatorius, 2 vnt. 

(transformatoriai stovi pastate) 

47 24 val. 

Ne antrinių žaliavų atliekų krovos darbai 93 30 min. 

 

 



Ūkinės veiklos transporto priemonių, judančių Lentpjūvės gatve, keliamo triukšmo lygio modeliavimo atkarpa 

 

 

- ūkinės veiklos transporto priemonių, judančių Lentpjūvės g., keliamo triukšmo lygio modeliavimo atkarpa 



7 priedas Triukšmo sklaidos žemėlapiai 

 

  



UAB "Valda" stacionarių taršos šaltinių,
krautuvo ir autotransporto keliamas

triukšmas, L (dienos metu)
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8 priedas Siūlomų SAZ ribų planas 

 



 

UAB „VALDA“ VYKDOMAI VEIKLAI SIŪLOMOS SAZ RIBOS 

 

Eksplikacija: 
- Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 2,1863 ha). 

Koordinatės 
1. 6200852.93/365896.88 
2. 6200829.89/365887.36 
3. 6200824.04/365884.97 
4. 6200824.08/365884.86 
5. 6200772.98/365864.33 
6. 6200770.48/365870.51 
7. 6200753.85/365865.28 
8. 6200743.39/365861.99 
9. 6200685.6/365848.02 
10. 6200684.79/365851.16 
11. 6200682.16/365850.48 
12. 6200680.5/365856.89 
13. 6200617.76/365842.56 
14. 6200637.58/365799.01 
15. 6200639.13/365784.19 
16. 6200667.47/365796.32 
17. 6200719.19/365813.46 
18. 6200734.4/365817.34 
19. 6200737.57/365818.08 
20. 6200742.25/365817.76 
21. 6200745.43/365816.8 
22. 6200748.87/365815 
23. 6200752.38/365811.78 
24. 6200755.17/365807.46 
25. 6200764.03/365787.63 
26. 6200777.64/365757.27 
27. 6200781.75/365754.39 
28. 6200784.88/365752.22 
29. 6200788.38/365751.98 
30. 200791.45/365751.77 
31. 6200844.38/365772.66 
32. 6200875.02/365785.31 
33. 6200904.98/365798.33 
34. 6200877/365906.25 
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UAB „VALDA“ VYKDOMAI VEIKLAI SIŪLOMOS SAZ RIBOS 

 

Eksplikacija: 
- Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 2,1863 ha). 

Koordinatės 
1. 6200852.93/365896.88 
2. 6200829.89/365887.36 
3. 6200824.04/365884.97 
4. 6200824.08/365884.86 
5. 6200772.98/365864.33 
6. 6200770.48/365870.51 
7. 6200753.85/365865.28 
8. 6200743.39/365861.99 
9. 6200685.6/365848.02 
10. 6200684.79/365851.16 
11. 6200682.16/365850.48 
12. 6200680.5/365856.89 
13. 6200617.76/365842.56 
14. 6200637.58/365799.01 
15. 6200639.13/365784.19 
16. 6200667.47/365796.32 
17. 6200719.19/365813.46 
18. 6200734.4/365817.34 
19. 6200737.57/365818.08 
20. 6200742.25/365817.76 
21. 6200745.43/365816.8 
22. 6200748.87/365815 
23. 6200752.38/365811.78 
24. 6200755.17/365807.46 
25. 6200764.03/365787.63 
26. 6200777.64/365757.27 
27. 6200781.75/365754.39 
28. 6200784.88/365752.22 
29. 6200788.38/365751.98 
30. 200791.45/365751.77 
31. 6200844.38/365772.66 
32. 6200875.02/365785.31 
33. 6200904.98/365798.33 
34. 6200877/365906.25 

 



9 priedas 

- Skelbimai laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Plungės žinios“; 

- Lydraščio Plungės miesto seniūnijai ir skelbimo kopijos; 

- Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentui 

kopija; 

- Lydraščio Plungės miesto seniūnijai dėl PVSV ataskaitos viešo 

pristatymo vietos suderinimo kopija. 
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seminaras

PARDUODA

BUtAI

NAmAI, SODYBOS

kItOS PAtAlPOS

ŽUvYS

SODAI

gYvUlIAI

L-233

SklYPAI

INFORmACIJA, SkelBImAI

VArŽYTYNĖS
Informuojame,kadantstolėIlonaGirdenie-

nė in ter ne to sve tai nė je www.evar zy ty nes.lt 
paskelbėantrąsiasvaržytynes:

· 347/1084 da lies 0,1084 ha že mės skly po 
su 4ių kam ba rių bu tu ir pri klau si niais, esan čių 
Par ko g. 111, Tel šiuo se. Pra di nė par da vi mo kai
na – 16 800 Eur. Nu ma to ma var žy ty nių pa bai ga 
– 20190529 d. 11 val. 55 min. 59 sek. Var žy ty nių 
Nr. 171173.

Var žy ty nės vyks ta elek tro ni niu bū du in ter ne to sve tai
nė je www.evarzytynes.lt. 

De ta les nė in for ma ci ja tei kia ma ant sto lės kon to ro je 
ad re su: Tel šių g. 5, Plun gė je, tel.: (8 448)  71 960, 8 
616  03 403, 8 610  10 256.

S-297

in for ma Ci nis pra ne ši mas apie pa reng tą po vei kio vi suo me nės svei ka tai 
ver ti ni mo ata skai tą

Ūki nės veik los or ga ni za to rius – UAB „Val da“ (įmo nės ko das 169891714), Lent pjū vės g. 8, Plun gė, tel. 
(8 448)  52 594, el. p. in fo@plun ges val da.lt. 

Po vei kio vi suo me nės svei ka tai ver ti ni mo ata skai tos (to liau – Ata skai tos) ren gė jas – UAB „Eko
kon sul ta ci jos“ (įmo nės ko das 300081400), J. Ku bi liaus g. 65, Vil nius, tel. 8 5 274 5491, el. p. in fo@eko
kon sul ta ci jos.lt. 

Ūki nės veik los pa va di ni mas, vie ta – Ne pa vo jin gų jų ir pa vo jin gų jų at lie kų tvar ky mas, ad re sas: Lent
pjū vės g. 8, Plun gė.

Ūki nės veik los ap ra šy mas – UAB „Val da“ yra vei kian ti įmo nė, ku ri skly pe ad re su: Lent pjū vės g. 8, 
Plun gė, tiek už da ro se pa tal po se, tiek kie ta dan ga deng to je aikš te lė je, vyk do at lie kų tvar ky mo veik lą.

Ata skai ta eks po nuo ja ma Plun gės ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Plun gės mies to se niū ni jo je ad re
su: Vy tau to g. 714, 206 kab., Plun gė, I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–16.00 val. (pie tų per trau ka 12.00–13.00 
val.) bei UAB „Eko kon sul ta ci jos“ in ter ne to sve tai nė je http://www.eko kon sul ta ci jos.lt/vi suo me nesin for
ma vi mas/ nuo 2019 m. ge gu žės 27 d. iki 2019 m. bir že lio 10 d. Su Ata skai ta taip pat ga li ma su si pa žin ti 
Ata skai tos ren gė jo bu vei nė je ad re su: J. Ku bi liaus g. 65, Vil nius, d. d. 9–18 val. 

Vie šas vi suo me nės su pa žin di ni mas su Ata skai ta įvyks 2019 m. bir že lio 10 d. 17.30 val. Plun gės ra jo no 
sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Plun gės mies to se niū ni jos II aukš to sa lė je ad re su: Vy tau to g. 714, Plun gė. 

Iš sa miau su si pa žin ti su Ata skai ta ir iki 2019 m. bir že lio 10 d. raš tu teik ti pa siū ly mus ga li
ma krei pian tis į Ata skai tos ren gė ją UAB „Eko kon sul ta ci jos“ ad re su: J. Ku bi liaus g. 65, Vil nius, tel. 8 5 
2745491, el. p. in fo@eko kon sul ta ci jos.lt. 

Spren di mą dėl pla nuo ja mos ūki nės veik los ga li my bių pri iman ti ins ti tu ci ja – Na cio na li nio vi suo
me nės svei ka tos cen tro prie Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Tel šių de par ta men tas, J. Bi liū no g. 3, Tel šiai, 
tel. (8 444)  47 276, el. p. tel siai@nvsc.lt.

S-299

Butai naujojoje akmenėje
kaina iki 10 000 eurų

PLATUS PASIRINKIMAS.
GALIMA PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI.

moB.tel.868770644,www.nektur.lt
P-495

AUtOmOBIlIAI
* Au to mo bi lius: CITROEN 

C-5 (2002 m., 2,0 l, dy ze-
lis, 80 kW, tvar kin gas, po 
TA. Kai na 550 Eur), AUDI 
A6 (1996 m., 2,5 l, dy ze lis, 
uni ver sa las, au to ma ti nė 
pa va rų dė žė, TA iki 2019 m. 
gruo džio mėn. Kai na 500 
Eur), OPEL SINTRA (1998 
m., 2,0 l, ben zi nas, 7 vie tų, 
po TA. Kai na 600 Eur), RE
NAULT SCENIC (2002 m., 1,6 
l, ben zi nas/du jos, nė ra TA. 
Kai na 400 Eur), PEUGEOT 
807 (2004 m., 2,0 l, dy ze lis, 
TA, 7 vie tų. Kai na 1200 Eur). 
Tel. 8 615  41 884.

* VW GOLF (2002 m., va-
rik lis 1,9 l, dy ze lis, „chač be-
kas“). Tel. 8 615  70 463.

* HYUN DAI SAN TA FE 
(2007 m., vi su rei gis, dy ze li-
nas, TA iki 2020 m. 10 mėn., 
be de fek tų, ri da 245 000 km, 
kai na – 4600 Eur). Tel. 8 647  
63 840. 

* CIT ROEN XSA RA PI KA

* 4 km nuo Plun gės m. – 
pil nai re no vuo tą 2 aukš tą 
na mą. Ga li gy ven ti 2 šei-
mos. Na mo kai na – 55 000 
Eur. Ar ba kei čiu į 2 kam
ba rių bu tą Plun gės m. su 
Jū sų prie mo ka. Tel. 8 674  
07 894.

* Že mai čių Kal va ri jos m., 
Plun gės r., – da lį na mo. Plo-
tas – 27,47 kv. m. Kai na – 10 
900 Eur. Tel. 8 621  92 102.

* Plungės r. – sodybą (11 
km nuo Plungės m. ir 15 km 
nuo Telšių m.). Yra salė su 
miegamosiomis vietomis iki 
50 žmonių, pirtis, garažai, 
ūkiniai pastatai, malkinė, 
rūsys, tvenkinys, 3,2 ha 
žemės. Pradinė kaina – 145 
000 Eur. Tel. 8 616  36 772.

* Plungės r. – sodybą. Tel. 
8 612  35 886.

* Paprūdžio g., Plungės 
m., – sodybą su senais 
pastatais. Tel. 8 612  35 
886.

* Rietavo m., Plungės 
r. – namą (centrinis van
dentiekis, kanalizacija, 31 a 
žemės). Galima pirkti atski
rai žemę arba namą. Tel.: 8 
663  79 986, 8 663  79 987.

* Avi nų (10 di de lių ir 
13 ma žų) ban dą. Be veik 
vi si žen klin ti ir nu kirp ti. 
Tel.: 8 622  18 533, 8 612  
07 874.

* Kiau les (užau gin tos 
eko lo giš kais pa ša rais). Tel. 
8 618  07 837. 

* Te ly čią (ver šiuo sis lie-
pos mėn.). Tel. 8 623  94 
129. 

* Ly nus įžu vi ni mui (nuo 
10 iki 20 cm). Tel. 8 686  
66 227.

2 kam ba rių
* A. Ju cio g. 40 na me, 

Plun gės m., ant ra me aukš
te (su ma žuo ju ho lu). Tel. 
8 682  29 961.

3 kam ba rių
* V. Mačernio g., Plungės 

m. Tel. 8 698  23 646.

* Bi ru tės g. 27, Plun gės 
m., pir ma me aukš te – 181 
kv. m pa tal pas. Tin ka gy-
ven ti, par duo tu vei ar spor to 
cen trui. Tel. 8 640  42 344.

* S/B „Ra mu nė“, ne to li 
Paukš ty no tven ki nio, Plun-
gės r., – du ša lia vie nas ki to 
esan čius 6 a skly pus. Tel. 
8 621  05 934.

Atkelta iš 10 psl.

Su si  r in ku siuo sius 
pa svei ki no Sa vi val dy
bės me ras An ta nas Čer
nec kis. Vė liau Lie tu vos 
Res pub li kos že mės ūkio 
mi nis te ri jos 2ojo Eu
ro pos Są jun
gos pa ra mos 
sky riaus pa
ta rė ja Ilo na 
Ja vi čie nė pri
sta tė ke tu rias 
pro  g ra  mas 
ir pa aiš ki no, 
kaip pri ima
mos pa raiš
kos. Pro gra
mos „Pa ra
m a  s m u l 
k i e  s i e m s 
ūkiams“ pa
raiš kos pri
ima mos nuo 
ko vo 1 d. iki 
ge gu žės 31 
d.; pro gra
mos „Pa ra
ma jau nų
jų ūki nin kų 
įsi kū ri mui“ 
pa raiš kų pri
ėmi mas pra
si dės bir že lio 
3 d. ir tę sis 
iki lie pos 31 
d.; pro gra
mos „Pa ra ma 
in ves ti ci joms 
į že mės ūkio 
p r o  d u k  t ų 
per dir bi mą, 
rin ko da rą ir 
(ar ba) plėt rą“ 
pa raiš kų pri
ėmi mas vyks 
nuo lie pos 1 
d. iki rug pjū
čio 30 d.; pro
gra mos „Pa
ra ma trum
poms tie ki mo 
gran di nėms 
ir vie tos rin
koms ska tin ti 
vie tos lyg me
niu“ pa raiš
kas pri im ti 
pla nuo ja ma 
nuo l ie  pos 
mėn.

L e k  t o  r ė 
kal bė jo, kad 

Vy ko se mi na ras žem dir biams
pa vie niai ūki nin kai ne
už tik ri na že mės ūkio 
pro duk tų kie kių, nors 
ko ky bė yra ge ra. Jiems 
rei kė tų su si jung ti, nes 
vie na pro gra ma skir ta 
trum poms tie ki mo gran
di nėms ir vie tų rin koms 

ska tin ti. Tai ak tu a lu ūki
nin kau jan tiems ar čiau 
di de lių mies tų. Ki lo daug 
klau si mų, nes ne vi siems 
bu vo aiš kūs su si jun gi mo 
ju ri di niai klau si mai. Ūki
nin kai klau sė, ko dėl Lie
tu vo je ne ga li ma nau do ti 

mo bi lių sker dyk lų, kai 
Vo kie ti jo je jas ga li ma įsi
gy ti per pro gra mas. Bu vo 
už si min ta apie „vau če
rių“ sis te mą, ku ri tu rė tų 
pra dė ti veik ti bir že lio ar 
lie pos mėn., do mė ta si 
ki tais klau si mais.

Rie ta vo 
sa vi val dy bės inf.

* Rietavo m., Plungės r. 
– sklypus statybai – 19,3 a 
(be komunikacijų), 20 a (su 
komunikacijomis). Kaina 
sutartinė. Tel.: 8 663  79 986, 
8 663  79 987.
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Ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Valda“ (įmonės kodas 169891714), Lentpjūvės g. 8, Plungė, 

tel. 8 448 52594, el. p. info@plungesvalda.lt.  

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB 

„Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 5 2745491, el. p. 

info@ekokonsultacijos.lt.  

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta – Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymas, adresu 

Lentpjūvės g. 8, Plungė. 

Ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Valda“ yra veikianti įmonė, kuri sklype, adresu Lentpjūvės g. 8, 

Plungė, tiek uždarose patalpose, tiek kieta danga dengtoje aikštelėje vykdo atliekų tvarkymo veiklą. 

Ataskaita eksponuojama Plungės rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūnijoje, 

adresu Vytauto g. 7-14 – 206 kab., Plungė, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–16.00 val. (pietų pertrauka 

12.00–13.00 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: 

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki 2019 m. 

birželio 10 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. 

Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.  

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2019 m. birželio 10 d. 17.30 val. Plungės 

rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūnijos II aukšto salėje, adresu Vytauto g. 7-

14, Plungė.  

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2019 m. birželio 10 d. raštu teikti pasiūlymus galima 

kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 

5 2745491, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno 

g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, el. p. telsiai@nvsc.lt. 

mailto:info@ekokonsultacijos.lt
mailto:info@ekokonsultacijos.lt
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Jolanta Graudinyte

From: Telšių departamentas <telsiai@nvsc.lt>
Sent: pirmadienis 2019 m. gegužė 27 09:10
To: 'Jolanta Graudinyte'
Subject: Raštas

Labas rytas, raštą gavome. 
 
Pagarbiai  
 
   
Loreta Sutkienė  
 
Vidaus administravimo skyriaus visuomenės sveikatos administratorė  
 
   
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  
prie Sveikatos apsaugos ministerijos  
Telšių departamentas  
 
J. Biliūno g. 3, 87317 Telšiai  
tel.nr. +370 444 47276  
 
fax.nr. +370 444 69720  
 
el. paštas telsiai@nvsc.lt 
 

 
 

From: Jolanta Graudinyte <jolanta@ekokonsultacijos.lt>  
Sent: Friday, May 24, 2019 4:02 PM 
To: telsiai@nvsc.lt 
Subject: Rastas 
 
 
Laba diena, 
 
Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo 7.4 punktu, siunčiame Jums informaciją apie parengtą UAB „Valda“, 
adresu Lentpjūvės g. 8, Plungė, PVSV ataskaitą ir pradėtas visuomenės informavimo procedūras. 
 
Rašto originalas nebus siunčiamas. 
 
Prašome informuoti apie rašto gavimą. 
 
Pagarbiai, 
Jolanta Graudinytė 
 
Jolanta Graudinytė 
Aplinkos apsaugos specialistė 
UAB „Ekokonsultacijos“ 
J. Kubiliaus g. 6-5, 
LT-08234, Vilnius 
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Nacionalinio visuomenes sveikatos centro prie Sveikatos

apsaugos ministerijos Tel5iq departamentui

UAB EKOKONSULTACIJOS
J, Kubiliaus g. 6-5, LT -08234 Vilnius
fsl. +370 52745491
lmonds kodas 300081400
PVM moketojo kodas 1T10000144581 1

A/s 1T06730 001 0088257 241

info@ekokonsultacijos. lt

www.ekokonsultacijos. lt

2019-05-24 Nr, D-19-50

DEL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENES SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS

UAB ,,Val da" yra veikianti imone, kuri sklype, adresu Lentpjlves g. 8, Plunge, tiek uZdarose

patalpose, tiek kieta danga dengtoje aik5teleje vykdo atliekq tvarkymo veikl4. Siekiant imones

vykdtmai atliekq tvarkymo veiklai nustatyti sanitarines apsaugos zonos dydi, yra atliekamas poveikio

visuomenes sveikatai vertinimas.
Siuo metu yra parengta planuojamos [kines veiklos poveikio visuomends sveikatai vertinimo

ataskaita (toliau - Ataskaita).
Ataskaitos atsakingas rengejas -

veiklos licenciia Nr. VSL-308)'
UAB,,Ekokonsultacijos" (Visuomenes sveikatos prieZi[ros

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos flkines veiklos poveikio aplinkai verlinimo

istatyme nenumatytq poveikio visuomenes sveikatai vertinimo atlikimo atvejq tvarkos apraSu

infoimuojame, kad yra parengta UAB ,,Valda" PVSV Ataskaita del SAZ nustatymo.

Ataskaita eksponuoj-ama plunges rajono savivaldybes administracijos Plunges miesto

seni[nijoje, adresu Vltauto g. l -t+ - 206 kab., Plung6, nuo 2019 m. geguZes 27 d' iki 2019 m' birZelio

l0 d. Su Ataskaita taip p-at galima susipaZinti Ataskaitos rengejo - UAB ,,Ekokonsultacijos" -
buveineje, adresu l. ruuitiaus g. 6-5, Vilnius bei UAB ,,Ekokonsultacijos" interneto svetaineje:

http : //www. ekokonsultacij os. ltlvisuomenes-informavimas/.

VieSas visuomenes supaZindinimas su parengta Ataskaita ivyks 2019 m. birZelio 10 d' l7'30 val.

plunges rajono savivaldyb., ud.i.rirtracijos Pl.rttges miesto seniDnijos II auksto saleje, adresu vytauto

g.l-1+,plunge. Informacinio pranesimo kopija pridedama prie Sio rasto'

PRIDEDAMA:
1. Informacinis praneSimas (1 lapas)'

L.e.p.direktore

ORIGINALAS NEBUS SIUNEIAMAS

Inga Muliuole

Jolanta Graudinyte, tel. (8 5) 274 54 91, el. p.
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info@ekokonsultacijos.lt.  

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta – Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymas, adresu 

Lentpjūvės g. 8, Plungė. 

Ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Valda“ yra veikianti įmonė, kuri sklype, adresu Lentpjūvės g. 8, 

Plungė, tiek uždarose patalpose, tiek kieta danga dengtoje aikštelėje vykdo atliekų tvarkymo veiklą. 

Ataskaita eksponuojama Plungės rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūnijoje, 

adresu Vytauto g. 7-14 – 206 kab., Plungė, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–16.00 val. (pietų pertrauka 

12.00–13.00 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: 

http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki 2019 m. 

birželio 10 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. 

Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, d. d. 9–18 val.  

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2019 m. birželio 10 d. 17.30 val. Plungės 

rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūnijos II aukšto salėje, adresu Vytauto g. 7-

14, Plungė.  

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2019 m. birželio 10 d. raštu teikti pasiūlymus galima 

kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 

5 2745491, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.  

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, J. Biliūno 

g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, el. p. telsiai@nvsc.lt. 

mailto:info@ekokonsultacijos.lt
mailto:info@ekokonsultacijos.lt




10 priedas 

- Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolų 

kopijos; 

- Ataskaitos pristatymo-susirinkimo dalyvių sąrašas; 

- Ataskaitos pristatymo skaidrės; 

- Parengto protokolo derinimas su NVSC Telšių departamento Plungės 

skyriumi. 
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UAB „VALDA“

NEPAVOJINGŲJŲ IR PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ 

TVARKYMAS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

2019-06-10 1

PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai

2019-06-10 2

PVSV ataskaitos rengėjai Organizacija Pareigos/kompetencijos sritis

Lina Šleinotaitė-Budrienė

UAB „Ekokonsultacijos”

(licencija Nr. VSL-308)

Direktorė

Laura Vanagaitė
Aplinkosaugos ir visuomenės 

sveikatos specialistė

Inga Muliuolė Projektų vadovė

Jolanta Graudinytė
Aplinkos apsaugos specialistė

Kristina Pilžis
Aplinkos apsaugos specialistė

PVSV organizatorius

Organizatoriai: UAB „Valda“

Adresas: Lentpjūvės g. 8, 90117, Plungė

Kontaktinis asmuo: direktorius Tomas Raudys

tel.: (8 448) 51 493, 

el. paštas: info@plungesvalda.lt

2019-06-10 3

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

ir SAZ nustatymo tikslai

 Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, identifikuojami visuomenės sveikatai įtakos
galintys turėti veiksniai bei nustatomos galimos jų poveikio
apimtys.

 SAZ nustatymo tikslai apibrėžiami taip:

• Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos;

• Suformuoti sveiką gyvenamąją, visuomeninės paskirties pastatų ir
poilsio aplinką;

• Suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių, kitų fizinių ir juridinių
asmenų ar jų grupių interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus.

2019-06-10 4

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

pagrindimas

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.

nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų

patvirtinimo“ yra reglamentuojami tokie SAZ dydžiai atliekų tvarkymo

objektams:

 67 punktas. „antrinių žaliavų surinkimo bazė – 300 m“

 „rajoniniai antrinių žaliavų surinkimo punktai – 100 m“

 206 punktas. „pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelė – 500 m“

 „pavojingų atliekų surinkimo punktas – 50 m“.

2019-06-10 5

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

pagrindimas

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos

priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-

886 24 straipsnio 3 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio

visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio

visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės

veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti

nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės

apsaugos zonos ribų dydžiai.

2019-06-10 6
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SAZ

 Sanitarinės apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį

arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo

neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės

sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

2019-06-10 7

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

 UAB „Valda“ vykdomos šios veiklos:

 plastikų, popieriaus ir kartono, stiklo, įskaitant jų pakuotes,
metalinių pakuočių ir metalo atliekų, kombinuotosios pakuotės,
medienos atliekų surinkimas, paruošimas perdirbimui ar naudojimui
bei laikymas, siekiant sukauptas atliekas perduoti perdirbimui ir
tolesniam jų (kaip antrinių žaliavų) panaudojimui;

 didelių gabaritų atliekų surinkimas, laikymas, siekiant sukauptas
atliekas perduoti tolimesniam tvarkymui. Esant poreikiui vykdomas
šių atliekų ardymas;

 pavojingųjų atliekų surinkimas, laikymas ir perdavimas šias atliekas
tvarkančioms įmonėms.

2019-06-10 8

 Pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 83 (TIPK 

leidimas išduotas 2006 m. gruodžio 29 d., koreguotas 2009 m. birželio 

10 d., 2013 m. lapkričio 26 d., 2014 m. balandžio 24 d.) sąlygas įmonė 

turi teisę priimti ir tvarkyti:

 iki 16 615,60 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias vienu 

metu laikomas atliekų kiekis – 1875,075 t);

 iki 57,20 t/metus pavojingųjų atliekų (didžiausias vienu metu 

laikomas atliekų kiekis – 8,447 t).

2019-06-10 9

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

UAB „Ecovox“ vykdoma atliekų tvarkymo veikla:

 plastikinių, popieriaus ir kartono, medinių, metalinių, kombinuotųjų, stiklo 

pakuočių ir atliekų surinkimas ir laikymas iki perdavimo tolimesniam 

perdirbimui.

 Pagal 2014 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių 

regiono aplinkos apsaugos departamento išduoto Taršos leidimo Nr. TL-Š.6-

2/2014 sąlygas UAB „Ecovox“ turi teisę priimti ir tvarkyti:

 iki 13000 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias vienu metu laikomas atliekų 

kiekis – 165 t).

2019-06-10 10

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

2019-06-10 11

 UAB „Valda“ atliekų tvarkymo veikla vykdoma 562 kv. m ploto arkiniame

pastate (unik. Nr. 6897-3000-9092) bei apie 1560 kv. m. ploto kieta danga

dengtoje teritorijoje, kurioje yra įrengta stoginė ir apie 35 kv. m ploto

pavojingųjų atliekų laikymo pastatas.

 UAB „Ecovox“ pakuočių atliekų sandėliavimo aikštelė įrengta UAB „Valda“

priklausančio sklypo dalyje (200 m2), adresu Lentpjūvės g. 8, Plungė.

2019-06-10 12

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 
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 UAB „Valda“ ir UAB „Ecovox“ teritorija, kurioje vykdoma

veikla, yra Plungės miesto šiaurinėje dalyje, užstatytoje

teritorijoje, adresu Lentpjūvės g. 8, Plungė. Žemės sklypo

plotas – 2,1863 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2032-

9224, žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės

ir sandėliavimo teritorijos.

 Sklype yra 14 pastatų.

2019-06-10 13

Atliekų laikymo zonos

2018-01-05 14

 Pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimu Nr.
T1-150 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
koregavimo patvirtinimo“ patvirtintą Plungės rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį, ūkinės
veiklos teritorija patenka į seniūnijos ribose esančias užstatytas teritorijas.

2019-06-10 15

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)

2019-06-10 16

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)

 Žemės sklypas nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu nėra reikšmingas.

 Artimiausias gyvenamasis pastatas, esantis adresu Lentpjūvės g. 6, Plungė yra apie 21

m atstumu į rytus/pietryčius nuo PŪV teritorijos ribų

 Artimiausia gyvenamosios paskirties teritorija yra apie 38 m atstumu į šiaurę nuo PŪV

sklypo ribų.

2019-06-10 17 2019-06-10 18

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)
 Šalia įmonės nėra mokyklų, ligoninių.
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2019-06-10 19

Saugomos teritorijos

 Arčiausiai vykdomos veiklos vietos esanti saugoma teritorija yra Gandingos

kraštovaizdžio draustinis, esantis apie 5 km atstumu vakarų/pietvakarių

kryptimis, kurio steigimo tikslas – išsaugoti raiškų Babrungo upės slėnio

kraštovaizdį su Gandingos piliakalniu, kitais archeologijos objektais

 Arčiausiai esantis saugomas gamtos paveldo objektas - Perkūno ąžuolas yra

apie 705 m atstumu į pietus.

2019-06-10 20

 Artimiausias vandens telkinys Plungės parko III tvenkinys (kodas

17050091), esantis apie 0,26 km atstumu nuo vykdomos veiklos

teritorijos ribų pietų/pietvakarių kryptimi.

2019-06-10 21

Arčiausiai PŪV teritorijos esantis kultūros paveldo vertybių objektas:

 Plungės dvaro sodyba (988), esanti apie 250 m atstumu į rytus nuo PŪV

teritorijos ribų

2019-06-10 22

Atliekų perdavimas šias atliekas 
tvarkančioms įmonėms

Priimtų atliekų laikymas

- Antrinių žaliavų rūšiavimas

- Didelių dabaritų atliekų ardymas
Kitų nepavojingųjų ir pavojingųjų 

atliekų laikymas

Nepavojingosios ir pavojingosios atliekos

Priėmimas ir identifikavimas

Apskaitymas

UAB „Valda“ technologinis procesas

UAB „Valda“ technologinis procesas

Vanduo ir nuotekų tvarkymas.

 Vanduo naudojamas buitinėms reikmėms administraciniame
pastate bei dirbtuvėse, technologiniame procese vanduo
nenaudojamas.

 Vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų, kuriuos
eksploatuoja UAB „Plungės vandenys“. Per metus sunaudojama iki
655 m3 vandens.

 Buitinės nuotekos iš administracinio pastato ir mechaninių
dirbtuvių surenkamos specialiai įrengtoje požeminėse FK duobėje,
1 arba 2 kartus per savaitę išpumpuojamos ir nuosavu spec.
transportu išvežamos į miesto nuotekų valymo įrenginius

2019-06-10 23

UAB „Valda“ technologinis procesas

 Nuo potencialiai užterštos teritorijos (~0,5165 ha) lietaus

nuotekos nukreipiamos į dar 1983 metais pastatytą naftos

produktų gaudyklę, kurios našumas 3 l/s, toliau trapu ir požeminiu

vamzdynu nuvedamos už įrenginio teritorijos, kur patenka į griovį.

2019-06-10 24
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje 

Oro tarša

2019-06-10 25

 Dėl UAB „Valda“ vykdomos veiklos į aplinkos orą tarša išsiskiria

dirbtuvėse atliekant suvirinimo darbus. Administracinio pastato šildymui

naudojamas 70 kW galingumo biokuro katilas. Daugiau stacionarių taršos

šaltinių nėra.

 Dėl UAB „Valda“ veiklos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių

išsiskiria geležies junginiai ir mangano oksidas.

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje 

Oro tarša

2019-06-10 26

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

 Į UAB „Valda“ atvažiuos iki 12 krovininių automobilių/val. ir iki 7

lengvųjų automobilių/val.

 Į UAB „Ecovox“ veiklos atvažiuos per valandą gali atvažiuoti iki 1

krovininio automobilio ir iki 1 lengvojo automobilio.

Bendras į PŪV sklypą atvažiuojančių automobilių srautas:

 dienos metu į teritoriją atvažiuos iki 13 sunkiasvorių

automobilių/val. ir iki 8 lengvųjų automobilių/val.;

 vakaro ir nakties metu į teritoriją autotransportas nevažiuos.

27

Tarša į aplinkos orą

2019-02-07 28

Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis

Ribinė vertė [1], 

[2]

Tik įmonės tarša (1 var.) Kartu su foniniu užterštumu (2 var.)

Didžiausia 

koncentracija

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis

Didžiausia 

koncentracija

Koncentracija, ribinės 

vertės dalimis

CO 8 valandų slenkančio 

vidurkio 100-asis procentilis
10 mg/m³ 0,000407 mg/m³ 0,00004 0,1926 mg/m³ 0,0193

Geležies oksidų 24 valandų 

100-asis procentilis
40 µg/m³ 0,06463 µg/m³ 0,00162 0,06463 µg/m³ 0,00162

Mangano oksidų 24 valandų 

100-asis procentilis
1 µg/m³ 0,004788 µg/m³ 0,00479 - -

Mangano oksidų valandos 

98,5-as procentilis
10 µg/m³ 0,08618 µg/m³ 0,008618 - -

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 0,008159 µg/m³ 0,0002 4,016 µg/m³ 0,100

NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis
200 µg/m³ 0,2766 µg/m³ 0,00138 4,017 µg/m³ 0,0201

Kvapų pusės valandos 98-as 

procentilis
8 OUE/m³ 0,6179 OUE/m³ 0,0772 - -

KD₁₀ metų vidurkis 40 µg/m³ 0,000153 µg/m³ 0,000004 16,95 µg/m³ 0,424

KD₁₀ 24 valandų 90,4-as 

procentilis
50 µg/m³ 0,000306 µg/m³ 0,000006 16,95 µg/m³ 0,339

KD₂,₅ metų vidurkis 25 µg/m³ 0,000075 µg/m³ 0,000003 12,16 µg/m³ 0,487

LOJ 24 valandų 100-asis 

procentilis
nenustatyta* 0,0339 µg/m³ - 0,0723 µg/m³ -

LOJ valandos 98,5-as 

procentilis
nenustatyta* 0,01806 µg/m³ - 0,07183 µg/m³ -

2018-01-05 29

 PŪV stacionarių ir mobilių oro taršos šaltinių teršalų sklaidos skaičiavimų

rezultatų analizė parodė, kad, esant ir nepalankioms meteorologinėms

sąlygoms, vertinant aplinkos orui nepalankiausius PŪV scenarijus, visų teršalų

koncentracijos aplinkinėse teritorijose su esamomis foninėmis

koncentracijomis, neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos ir

augmenijos apsaugai

2019-06-10 30

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Oro tarša
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Kvapai
 Kadangi tiek į UAB „Valda“, tiek į UAB „Ecovox“ teritoriją atvežamos ir laikomos

antrinės žaliavos, surinktos ne tik iš komercinio srauto, bet iš namų ūkių (tiek iš
individualių namų, tiek daugiabučių namų), tai jos gali būti kažkiek užterštos maisto
atliekomis, t.y. iš jų gali sklisti kvapas.

 Siekiant nustatyti išsiskiriančius kvapus buvo išmatuota nuo nerūšiuotų antrinių žaliavų
(atliekos laikomos lauke) bei jau išrūšiuotų antrinių žaliavų (atliekos laikomos antrinių
žaliavų rūšiavimo pasate) sklindanti kvapo koncentracija.;

 Vadovaujantis matavimų rezultatais buvo sumodeliuota kvapų sklaida.

 Buvo modeliuojama tokia „blogiausio scenarijaus“ situacija:

 antrinės žaliavos laikomos pusiau uždarame (pastato durys atidarytos) 562 kv. m ploto
pastate Nr. 2 (t.š. Nr. 602).

 antrinės žaliavos laikomos atviroje, kieta danga dengtoje aikštelės dalyje ( t. š. Nr. 603-
606).

2019-06-10 31

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Kvapai

Įvertinus kvapo koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatus, galime teigti, kad abiejų

įmonių veiklų metu keliamos kvapo konventracijos neigiamo poveikio gyventojų ir

darbuotojų sveikatai nedarys. Maksimali ilgalaikė 98 procentilio 1 valandos kvapo

pažemio koncentracija tiek sklypo teritorijoje, tiek aplinkinėse teritorijose ribinės 8

OUE/m3 vertės neviršija. 2019-06-10 32

Triukšmas

Tikslai:

 įvertinti sklype UAB „Valda“ ir UAB „Ecovox“ ūkinių veiklų

skleidžiamą triukšmą bei po sklypą važinėjančio

autotransporto skleidžiamą triukšmą.

2019-06-10 33

Triukšmo vertinimas

Vertinimo metu:

 surinkta ir išanalizuota informacija apie ūkines veiklas;

 parengti duomenys triukšmo sklaidos modeliavimui ir atliktas

modeliavimas;

 išanalizuoti modeliavimo rezultatai ir parengtos vertinimo išvados.

2019-06-10 34

 Atliekant UAB „Valda“ veiklos keliamo triukšmo lygio vertinimą buvo 

atsižvelgta į tai, kad:

 važinėjančio  krautuvu keliamas triukšmo lygis - 89,4 dBA;

 antrinių žaliavų rūšiavimo linijos keliamas triukšmo lygis – 77,6 dBA;

 antrinių žaliavų preso keliamas triukšmo lygis – 67,8 dBA.

 UAB „Ecovox“ vykdoma veikla susijusi tik su autotransporto keliamu triukšmu, 

stacionarių triukšmo šaltinių nėra.

 Abi įmonės veiklą vykdys tik dienos metu ir tik darbo dienomis.

2019-06-10 35

Triukšmo vertinimas
Triukšmo vertinimas

2019-06-10

36
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Prognostinis triukšmo vertinimas

 Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA

(Computer Aided Noise Abatement).

 Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

 Sklaidos skaičiavimai atlikti vertinant, kad:

 dienos metu pastatuose veikia visi įrenginiai + po teritoriją važinėja

maksimalūs valandiniai transporto srautai.

2019-06-10 37

Triukšmo sklaidos rezultatai

Vertinant apskaičiuotus prognozuojamus PŪV triukšmo rodiklius,

nustatyta, kad triukšmo lygis už PŪV sklypo ribų, o tuo labiau

artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija HN 33:2011

reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

2019-06-10 38

2019-02-19 39

Triukšmo sklaidos rezultatai

Vieta

Triukšmo rodiklis

L(dienos) L(vakaro) L(nakties)

(7.00-19.00) (19.00-22.00) (22.00-7.00)

Abiejų atliekų tvarkymo įmonių teritorijoje (Lentpjūvės g. 8, Plungė)  veikia stacionarūs taršos šaltiniai, krautuvas ir važinėja 
autotransportas

Sklypo šiaurinė riba
27,5 – 47,3 - -

Sklypo rytinė riba
20,1 – 29,6 - -

Sklypo pietinė riba
20,1 – 47,4 - -

Sklypo vakarinė riba
22,3 – 54,8 - -

HN 33:2011 ribinė vertė
55 50 45

Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje

Lentpjūvės g. 6, Plungė
18,5 - -

Lentpjūvės g. 4 Plungė
14,7 - -

Margirio g. 2, Plungė
32,1 - -

Antanavičių g. 1, Plungė
31,0 - -

Antanavičių g. 2, Plungė
24,0 - -

S. Riaubos g. 1, Plungė
21,1 - -

HN 33:2011 ribinė vertė
55 50 45

2019-06-10 40

Rizikos mažinimo priemonės

Vykdant atliekų tvarkymo veiklas siūloma:

 Nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento bei 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas. 

 Atliekos turi būti laikomos šių atliekų laikymui skirtose vietose, užtikrinant 

teritorijos švarą bei tvarką. Rekomenduojama įdiegti priemones sulaikančias 

atliekų pasklidimą už įmonės teritorijos ribų vėjuotomis dienomis.

 UAB „Valda“ ir UAB „Ecovox“ atliekų tvarkymo veiklas turi vykdyti vadovaujantis 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotų Taršos leidimų sąlygomis.

 Įvertinti galimybes šiaurinėje pusėje įrengti želdinių juostą už įmonės teritorijos 

ribų.

2019-06-10 41

Išvada

Įvertinus UAB „Valda“ ir UAB „Ecovox“ pavojingųjų ir

nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos pobūdį ir apimtis,

fizikinės ir cheminės taršos galimybes įmonių teritorijoje ir už

jos ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas su PŪV teritorijos ribomis.

2019-06-10 42
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2019-06-10 43

Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:

UAB „Ekokonsultacijos“

J. Kubiliaus g. 6-5 kab., 08234 Vilnius

Tel. (8 5) 274 54 91

el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt

2019-06-10 44
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Jolanta Graudinyte

From: Jolanta Graudinyte <jolanta@ekokonsultacijos.lt>
Sent: pirmadienis 2019 m. birželis 17 17:06
To: 'plunge@nvsc.lt'
Subject: UAB Valda PVSV ataskaitos pristatymo protokolas
Attachments: Protokolas su priedais.pdf

Laba diena, 
 
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, 15 punktu parengėme viešo visuomenės supažindinimo 
su UAB „Valda“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita protokolą (toliau – Protokolas). 
Siunčiame Jums susipažinimui Protokolą su priedais.  
  
Su Protokolu taip pat galite susipažinti ir UAB „Ekokonsultacijos“ buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius darbo 
dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto puslapyje adresu: 
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/. 
  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo 16 p. reikalavimais, visuomenė pastabas 
Protokolui gali teikti per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinimo dienos, t.y. iki š.m. birželio 20 d. 
Pastabos dėl protokolo UAB „Ekokonsultacijos“ teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, nurodant teikėjo vardą, 
pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą. 
  
Pastabas prašome teikti el. paštu: jolanta@ekokonsultacijos.lt.  
 
Jūsų pastabas dėl protokolo per 3 darbo dienas nuo pastabų pateikimo termino pabaigos įvertinsime, nurodydami, 
kurios pastabos laikomos pagrįstomis, kurios nepagrįstomis, ir to motyvus. Visais atvejais pastabos ir jų įvertinimo 
dokumentai dėl protokolo pridedamos prie jo, vėliau visa dokumentacija bus segama prie PVSV ataskaitos. 
 
Protokolas siunčiamas visiems, kurie susitikimo metu pateikė savo el. pašto adresus. 
 
Prašome informuoti apie Protokolo gavimą. 
 
 
Pagarbiai, 
Jolanta Graudinytė 
 
 
Jolanta Graudinytė 
Aplinkos apsaugos specialistė 
UAB „Ekokonsultacijos“ 
J. Kubiliaus g. 6-5, 
LT-08234, Vilnius 
tel. 8 5 2745491 
mob.: 8 656 67290 
jolanta@ekokonsultacijos.lt 
 


