6 priedas





Triukšmo šaltinių išsidėstymo schema;
Įrenginių keliamą triukšmo lygį pagrindžiantys dokumentai;
Triukšmo sklaidos žemėlapiai
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TRIUKŠMO TARŠOS ŠALTNIŲ IŠSIDĖSTYMO SCHEMA

Triukšmo šaltiniai perkrovimo stotyje (pastate)
1 – presavimo vieta, triukšmas 60 dBA (dirba nuo 8.00 iki 18.00 val.)
2 – mini krautuvo judėjimo trajektorija, triukšmas – 86 dBA (dirba nuo 8.00 iki 18.00 val.).
Į pastatą įvažiuoja per val. 1 šiukšliavežė (ji atveža atliekas) arba vienas sunkiasvoris automobilis (jis išveža supresuotas atliekas).
Šiukšliavežės keliamas triukšmas - 89 dBA, sunkiasvorio automobilio kelias triukšmas – 85 dBA.
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Contact us
01243 866 565 (tel:01243866565)

(http://ggcompactors.co.uk)

HOME (/)

OUR PRODUCTS 

SERVICES 

ABOUT US 

GALLERY (/GALLERY/)

CONTACT US 

STATIC

STATIC WASTE COMPACTION SYSTEMS

GARBAGE GORGER static waste compaction systems
are designed for heavy industrial use, suitable for
environments with high volumes of
dry waste.
The industrial compactors are manufactured to heavy duty speci cations, and can process bulky and unusual waste types.

REQUEST A BROCHURE
(http://www.ggcompactors.co.uk/downloads/)

GGS5 Titan Static

/
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The GGS5 Titan Static Waste Compaction System is designed for heavy industrial use and civic amenity sites. The system may be
designed to be loaded by various refuse and recycling vehicles and can be designed for all loading con gurations. Manufactured to
our heavy duty speci cation.
GGS5 Speci cation

Imperial Units

Metric Units

Charge Box Volume

6.00 cubic yards

4.59 cubic meters

CHEM Volume per Stroke

4.80 cubic yards

4.00 cubic meters

CHEM Volume per Hour

288 cubic yards

240 cubic meters

Charge Box Length

84″

2130mm

Charge Box Width

59″

1480mm

Ram Depth

36″

900mm

Cycle Time

60 Seconds

60 Second

Compaction Force

82000lbs/164000lbs

36600kgs / 73200kgs
/
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Ram Diameter

7″

178 mm

Mains Fuse/Breaker D Type

65 amp (3 Phase)

65 amp (3 Phase)

Overall Length

212″

5368 mm

Overall Width

80″

2012 mm

Main Frame Height

92″

2329 mm

Sound Level @ 3m

60 dBA

60 dBA

GGS4 Static

/
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The GGS4 Static Waste Compaction System is designed for high volumes of waste including bulky and unusual waste types.
Manufactured to our heavy duty speci cation.
GGS4 Speci cation

Imperial Units

Metric Units

Charge Box Volume

4.00 cubic yards

3.05 cubic meters

CHEM Volume per Stroke

3.20 cubic yards

2.45 cubic meters

CHEM Volume per Hour

177 cubic yards

136 cubic meters

Charge Box Length

72″

1825mm

Charge Box Width

58.25″

1480mm

Ram Depth

35.5″

900mm

Cycle Time

65 Seconds

65 Seconds

Compaction Force

60000lbs / 120000lbs

27000kgs / 54000kgs
/
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Ram Diameter

6″

150 mm

Mains Fuse/Breaker D Type

32 amp (3 Phase)

32 amp (3 Phase)

Overall Length

171″

4350 mm

Overall Width

72.50″

1845 mm

Main Frame Height

55.75″

1415 mm

Sound Level @ 3m

60 dBA

60 dBA

GGS3 Static

/
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The GGS3 Static Waste Compaction System can process large volumes of waste and will accommodate the majority of industrial and
commercial applications. Manufactured to our heavy duty speci cations.
GGS3 Speci cation

Imperial Units

Metric Units

Charge Box Volume

3.00 cubic yards

2.29 cubic meters

CHEM Volume per Stroke

2.40 cubic yards

2.00 cubic meters

CHEM Volume per Hour

157 cubic yards

120 cubic meters

Charge Box Length

50″

1270mm

Charge Box Width

58.25″

1480mm

Ram Depth

35.5″

900mm

Cycle Time

55 Seconds

55 Seconds

Compaction Force

50000lbs / 100000 lbs

22000kgs / 44000kgs
/
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Ram Diameter

6″

150 mm

Mains Fuse/Breaker D Type

32 amp (3 Phase)

32 amp (3 Phase)

Overall Length

126″

3200 mm

Overall Width

72.50″

1845 mm

Main Frame Height

55.75″

1415 mm

Sound Level @ 3m

60 dBA

60 dBA

DEPENDABLE
All our machines are checked regularly and kept up to the highest standards keeping them reliable and trustworthy

AFFORDABLE
Every GG machine is built to an excellent standard which is very well priced within the waste management market

CUSTOMISABLE
We appreciate every job is different and we will do everything we can to ensure your needs are met

“We pride ourselves on customer satisfaction and will go out of our way
to make your experience with us fast and informative, we offer
continual support to all our clients”

TESTIMONIALS

“Our Service Engineer did such a fabulous job while working in very uncomfortable circumstances; Rain, wind, and very cold but
managing to remain very cheerful and worked very hard we were very impressed”

/
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– Gwyneth Harris, Procurement Manager

Having dealt with GG Compaction for a number of years I have experienced
great customer care rst hand not only is the equipment reliable and well
built but it comes with a dedicated service team who are professional and
care about what they do.

– Colin Taylor, Special Waste Executive

ABOUT US

CERTIFICATES

QUICK LINKS

CONTACT US

ISO 9001 COMPLIANT

RENTALS (/ggrental)

ADDRESS

SERVICING (/ggservicing)

GG COMPACTORS are the proud
manufacturers of the GARBAGE
GORGER range since 1982
We provide a rst class customer
service and specialise in
manufacturing compacting
equipment of the highest quality.

COMPACTORS (/ourproducts/compactors)

CE APPROVED

 Lennox House Works , Beeding
Close, Southern Cross Trading
Estate , Bognor Regis , West
Sussex , PO22 9TS

BALERS (/our-products/balers-2)
ANCILLARY (/ourproducts/ancillary)

PHONE

 01243 866 565

CONTACT US (/contact)
NEWS (/blog)

EMAIL

 justask@ggcompactors.co.uk
social@ggcompactors.co.uk

Copyright © 2017 GG Compactors. By using this site you agree to our Terms and Conditions (/terms-and-conditions).
Website designed, built and managed by timothysaxuk.

/
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STACIONARIOS ATLIEKŲ PRESAVIMO SISTEMOS
Stacionarios atliekų presavimo sistemos „GARBAGE
GORGER“ yra skirtos sunkiam pramoniniam naudojimui,
tinkamos
aplinkai,
kurioje
yra
daug
sausų atliekų.
Pramoniniai presai gaminami pagal sunkiasvores specifikacijas ir gali apdoroti didelių gabaritų ir
neįprastas atliekas.

Stacionari atliekų presavimo sistema „GGS5 Titan“ yra skirta sunkiam pramoniniam naudojimui ir visuomenės
patogumui. Sistema gali būti suprojektuota pakrauti įvairioms atliekoms ir perdirbimo transporto priemonėms ir gali
būti suprojektuota visoms pakrovimo konfigūracijoms. Pagaminta pagal mūsų specifikacijas.
GGS5 specifikacija

Imperatoriškieji vienetai

Metriniai vienetai

Įkrovimo dėžės tūris

6.00 kubinių metrų

4,59 kubiniai metrai

CHEM tūris vienam smūgiui

4,80 kubinių metrų

4.00 kubinių metrų

CHEM kiekis per valandą

288 kubiniai metrai

240 kubinių metrų

Įkrovimo dėžės ilgis

84 ″

2130mm

Įkrovimo dėžės plotis

59 coliai

1480 mm

Avino gylis

36 ″

900mm

Pasivažinėjimo dviračiu laikas

60 sekundžių

60 sekundžių

Sutankinimo jėga

82000lbs / 164000lbs

36600 kg / 73200 kg

Avino skersmuo

7 coliai

178 mm
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Pagrindinio saugiklio / pertraukiklio D
tipas

65 amperų (3 fazių)

65 amperų (3 fazių)

Bendras ilgis

212 colių

5368 mm

Bendras plotis

80 ″

2012 mm

Pagrindinio rėmo aukštis

92 colių

2329 mm

Garso lygis @ 3m

60 dBA

60 dBA

GGS4 stacionarus

Stacionari atliekų presavimo sistema GGS4 skirta dideliems atliekų kiekiams, įskaitant didelių gabaritų ir neįprastas
atliekų rūšis. Pagaminta pagal mūsų specifikacijas.
GGS4 specifikacija

Imperatoriškieji vienetai

Metriniai vienetai

Įkrovimo dėžės tūris

4.00 kubinių metrų

3,05 kubiniai metrai

CHEM tūris vienam smūgiui

3,20 kubinių metrų

2,45 kub

CHEM kiekis per valandą

177 kub

136 kubiniai metrai

Įkrovimo dėžės ilgis

72 colių

1825mm

Įkrovimo dėžės plotis

58,25 colio

1480 mm

Avino gylis

35,5 colių

900mm

Pasivažinėjimo dviračiu laikas

65 sekundės

65 sekundės
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Sutankinimo jėga

60000lbs / 120000lbs

27000 kg / 54000 kg

Avino skersmuo

6 coliai

150 mm

Pagrindinio saugiklio / pertraukiklio D tipas

32 amperų (3 fazių)

32 amperų (3 fazių)

Bendras ilgis

171 colių

4350 mm

Bendras plotis

72,50 ″

1845 mm

Pagrindinio rėmo aukštis

55,75 colio

1415 mm

Garso lygis @ 3m

60 dBA

60 dBA

GGS3 stacionarus

Stacionari atliekų presavimo sistema „GGS3“ gali apdoroti didelius atliekų kiekius ir pritaikys daugumą pramonės ir
komercijos programų. Pagaminta pagal mūsų specifikacijas.
GGS3 specifikacija

Imperatoriškieji
vienetai

Metriniai vienetai

Įkrovimo dėžės tūris

3.00 kubinių metrų

2,29 kub

CHEM tūris vienam smūgiui

2,40 kubinių metrų

2,00 kubinių metrų

CHEM kiekis per valandą

157 kub

120 kubinių metrų

Įkrovimo dėžės ilgis

50 colių

1270 mm

Įkrovimo dėžės plotis

58,25 colio

1480 mm
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Avino gylis

35,5 colių

900mm

Pasivažinėjimo dviračiu laikas

55 sekundės

55 sekundės

Sutankinimo jėga

10000 svarų

22000 kg / 44000 kg

Avino skersmuo

6 coliai

150 mm

Pagrindinio saugiklio / pertraukiklio D tipas

32 amperų (3 fazių)

32 amperų (3 fazių)

Bendras ilgis

126 ″

3200 mm

Bendras plotis

72,50 ″

1845 mm

Pagrindinio rėmo aukštis

55,75 colio

1415 mm

Garso lygis @ 3m

60 dBA

60 dBA

PRIKLAUSOMAS
Visos mūsų mašinos yra reguliariai tikrinamos ir laikomasi aukščiausių standartų, užtikrinant jų patikimumą

PARDUOTA
Kiekviena GG mašina pagaminta pagal standartą, o ši kaina yra labai gera atliekų tvarkymo rinkoje

PRIVALOMA
Mes vertiname kiekvieną darbą skirtingą ir padarysime viską, kad jūsų poreikiai būtų patenkint
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S70

Loaders
Specifications

Performance

Dimensions

Tipping load (ISO 14397-1)
Rated operating capacity (ISO 14397-1)
Pump capacity
System relief at quick couplers
Max. travel speed (low range)

686 kg
343 kg
37.00 L/min
20.7 MPa
9.8 km/h

Engine
Make / Model
Fuel
Cooling
Power at 2400 RPM
Torque at 1425 RPM (SAE J1995 Gross)
Number of cylinders
Displacement
Fuel tank

Kubota / D1005-E4B-BC-3
Diesel
Liquid
17.5 kW
62.8 Nm
3
1001 cm3
24.60 L

Weights
Operating weight
Shipping weight

1268 kg
1109 kg

Controls
Vehicle steering
Loader hydraulics tilt and lift
Front auxiliary (standard)

Direction and speed controlled by two hand levers
Separate foot pedals
Lateral movement of right-hand steering lever

Drive System
Transmission

Infinitely variable tandem hydrostatic piston pumps, driving
two fully reversing hydrostatic motors

Standard Features
Automatically activated glow plugs
Bob-Tach™ frame
Bobcat Interlock Control System (BICS)
Front auxiliary hydraulics
Suspension seat
Manual
Lift arm support
23 x 5.70-12, 4–ply, Narrow tyres
Operating lights, front and rear

Operator cab 1
Parking brake
Rear and top window
Seat belt
Seat bar
Spark arrestor muffler
CE certification
Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs
first)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)

3051.0 mm
1814.0 mm
25.0°
141.0 mm
722.0 mm
1925.0 mm
2472.0 mm
22.0°
1934.0 mm

(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)

2399.0 mm
400.0 mm
34.0°
97.0°
914.0 mm
1557.0 mm
752.0 mm
901.0 mm

Attachments
Angle Brooms
Auger Accessories
Augers
Boring Units
Breaker Accessories
Breakers
Dirt Buckets
Dozer Blades
Dumping Hoppers
General Purpose (GP)
Bucket

Grapples, Industrial
Landplanes
Pallet Fork Accessories
Pallet Forks, Standard
Root Grapples
Soil Conditioners
Stump Grinders
Sweepers
Tillers
Utility Forks

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – meets requirements of SAE-J1040 and ISO 3471

Options
Deluxe pressurized cab with heating
23 x 8.50-12 6-ply, heavy duty tyres

Back-up alarm

Environmental
Operator LpA(98/37 & 474-1)
Operator LpA uncertainty
Noise level LWA(EU Directive 2000/14/EC)
Noise level LWA uncertainty
Whole body vibration (ISO 2631–1)
Whole body vibration uncertainty
Hand-arm vibration (ISO 5349–1)
Hard-arm vibration uncertainty

86 dB(A)
2.5
97 dB(A)
1.29 ms-2
1.54 ms-2

B4UC 11001 — B4UC 99999 • 2020-10-7 • ©2020 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu
Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment
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KRAUTUVAS SU ŠONINIU PASUKIMU S70
SPECIFIKACIJOS IR PARINKTYS
S70
Savivartė apkrova (ISO 14397-1)
Nominali darbinė galia (ISO 14397-1)

686 kg
343 kg

Siurblio našumas

37 l / min

Sistemos reljefas prie greitųjų jungčių
Maks. važiavimo greitis (mažas nuotolis)

20,7 MPa
9,8 km / val.

VARIKLIS
Markė / modelis
„Kubota“ / D1005-E4B-BC-3
Kuras

Dyzelinas

Aušinimas
Galia esant 2400 RPM

Skystas

17,5 kW
Sukimo momentas esant 1425 aps./min. (SAE J1995 bendras)
62,8 Nm
Cilindrų skaičius
3
Poslinkis
1,001 cm 3
Kuro bakas
24,6 l
SVORIAI
Darbinis svoris

1 268 kg

Siuntimo svoris
1,109 kg
MATMENYS

(A) 3,051 mm
(B)1,814 mm
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(C) 25 °
(D) 141 mm
(E) 722 mm
(F) 1 925 mm
(G) 2 472 mm
(H) 22 °
(I) 1 934 mm
(J) 2 399 mm
(K) 400 mm
(L) 34 °
(M) 97 °
(N) 914 mm
(O)1 557 mm
(P) 752 mm
(Q) 901 mm
VALDIKLIAI
Transporto priemonės vairavimas
Kryptis ir greitis valdomi dviem rankinėmis svirtimis
Krautuvo hidraulika pakreipiama ir pakeliama
Atskirus pedalų pedalus
Priekinis pagalbinis (standartinis)
Dešinės vairo svirties šoninis judėjimas
PAVAROS SISTEMA
Transmisija, be vargo valdomi tandeminiai hidrostatiniai stūmokliniai siurbliai
du visiškai atbulinės eigos hidrostatiniai varikliai
STANDARTINĖS FUNKCIJOS
 Automatiškai įjungiamos kaitinimo žvakės
 „Bob-Tach ™“ rėmas
 „Bobcat“ blokavimo valdymo sistema (BICS)
 Priekinė pagalbinė hidraulika
 Pakabos sėdynė
 Rankinis
 Kėlimo rankos atrama
 23 x 5,70-12, 4 sluoksnių, siauros padangos
 Darbiniai žibintai, priekiniai ir galiniai
 Operatoriaus kabina (1)
 Rankinis stabdys
 Galinis ir viršutinis langai
 Saugos diržas
 Sėdynių baras
 Kibirkščių sulaikymo duslintuvas
 CE sertifikatas
 Garantija: 24 mėnesiai arba 2000 valandų (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau)
(1) Apsauginė konstrukcija, apsauganti nuo apvirtimo (ROPS) - atitinka SAE-J1040 ir ISO 3471 reikalavimus
GALIMYBĖS
 Gamyklos parinktys
o Ištaiginga slėginė kabina su šildymu
o 23 x 8,50-12 6 sluoksnių, sunkiosios padangos
o Atsarginė signalizacija
PRIEDAI
 Kampinės šluotos
 Sraigtų priedai
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Sraigės
Nuobodūs vienetai
Pertraukiklių priedai
Laužikliai
Purvo kibirai
Buldozerio peiliai
Dumping bunkeriai
Bendrosios paskirties (GP) kibiras
Griebtuvai, pramoniniai
Sausumos lėktuvai
Padėklų šakių priedai
Padėklų šakės, standartinės
Šaknies griebtuvai
Dirvožemio kondicionieriai
Kelmų smulkintuvai
Šlavimo mašinos
Kratytojai
Komunalinės šakės

APLINKOS
Operatorius LpA (98/37 ir 474-1)
86 dB (A)
Operatoriaus LpA neapibrėžtumas

2.5

Triukšmo lygis LWA (ES direktyva 2000/14 / EB)
Triukšmo lygio LWA neapibrėžtis
Viso kūno vibracija (ISO 2631–1)
Viso kūno vibracijos neapibrėžtumas
Rankos ir rankos vibracija (ISO 5349–1)
Kietosios rankos vibracijos neapibrėžtumas

97 dB (A)
1,3 ms -2
1,5 ms -2

Tam tikros specifikacijos yra pagrįstos inžineriniais skaičiavimais ir nėra realūs atavimai. Specifikacijos pateikiamos
tik palyginimo tikslais ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Jūsų individualios „Bobcat“ įrangos specifikacija
(-os) skirsis atsižvelgiant į įprastus projektavimo, gamybos, eksploatavimo sąlygų ir kitus veiksnius.
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How Loud Is It?
Waste Management
Here are some typical Waste Management noise levels. Note: these are examples
only and may not apply to your specific worksite. Noise-induced hearing loss
results from a combination of high sound levels and extended periods of exposure
to sounds above 85 dBA. Protect your hearing when performing these jobs.

1. Noise Exposure Levels
Banging on garbage bins ...
(5 feet away) .................. 100 dBA
Garbage Truck, cab............
(window open) .............. 91 dBA
Garbage Truck, cab
(window closed) ........... 88 dBA
Behind Garbage Truck
(while compacting) ......... 89 dBA
Sewer Truck, cab ............... 94 dBA

The following are 8-hour equivalent
exposures:
Truck Driver ...................... 88 dBA
Glass, Bottle Manufacturing
........................................... 88 dBA
Hammermill ....................... 101 dBA
Metal Recycling ................. 95 dBA
Paper Recycling ................. 95 dBA
Swamper ............................ 83-95 dBA
Sewer Installation .............. 89-100 dBA
Sewer Flushing .................. 100 dBA

2. Hearing Protection Devices (HPDs)
Hearing protection should be selected based
on evaluating all of the following factors:
• noise exposure
• communication demands
• hearing ability
• use of other personal protective
devices
• temperature and climate
• physical characteristics of the job
or worker.
Noise Exposure ....... Recommended HPD
Less than 90 dBA .... Class C, Grade 1
Less than 95.............. Class B, Grade 2
Less than 100............ Class A, Grade 3
Less than 105............ Class A, Grade 4
Less than 110............ Earplugs + Earmuffs

Workers’ Compensation Board of British Columbia
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KAIP GARSIAI?
Atliekų tvarkymas
Štai keletas tipiškų atliekų tvarkymo triukšmo lygių. Pastaba: tai tik pavyzdžiai ir gali netikti jūsų
konkrečiai darbo vietai. Triukšmo sukeltas klausos praradimas atsiranda dėl aukšto garso lygio ir
ilgesnio nei 85 dBA garsų poveikio. Apsaugokite klausą atlikdami šiuos darbus.
2. Klausos apsaugos prietaisai (HPD)
1. Triukšmo lygiai:
Trankyti šiukšliadėžes (už 5 pėdų) - 100 dBA
Šiukšliavežė, kabina (atidarytas langas) - 91 dBA
Šiukšliavežė, kabina (langas uždarytas) - 88 dBA
Už šiukšliavežės (tankinant) - 89 dBA
Kanalizacijos sunkvežimis, kabina - 94 dBA

Klausos apsauga turėtų būti parenkama įvertinus
visus šiuos veiksnius:
• triukšmo poveikis
• bendravimo reikalavimai
• klausos gebėjimas
• kitų asmeninių apsaugos priemonių
naudojimas
• temperatūra ir klimatas

Toliau pateikiamos 8 valandų ekvivalentiškos
pozicijos:

• fizines darbo ar darbuotojo savybes.

Sunkvežimio vairuotojas - 88 dBA
Stiklas, butelių gamyba - 88 dBA
Plaktukas - 101 dBA
Metalo perdirbimas - 95 dBA
Popieriaus perdirbimas - 95 dBA
Sausintuvas - 83-95 dBA
Kanalizacijos įrengimas - 89-100 dBA

Triukšmo poveikis ....... Rekomenduojamas HPD
Mažiau nei 90 dBA .... C klasė, 1 klasė
Mažiau nei 95 .............. B klasė, 2 klasė
Mažiau nei 100 ............ A klasės 3 klasė
Mažiau nei 105 ............ A klasės 4 klasė
Mažiau nei 110 ............ Ausų kamšteliai + ausinės

Kanalizacijos plovimas - 100 dBA
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58.2
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7 priedas

Siūlomos SAZ ribų planas
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UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ IR ATLIEKŲ PERKROVIMO AIKŠTELĖS, SKLYPUOSE
ADRESAIS: K. DONELAIČIO G. 14 IR K. DONELAIČIO G. 16, ROKIŠKIS
SIŪLOMOS SAZ RIBOS

2

3

4
5
6
7
8

9
16
1

15

14
12

13
Eksplikacija:
- Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 0,8512 ha).
1 6201588.75/598972.67
8 6201603.81/599041.41
2 6201632.69/598975.46
9 6201600.29/599045.94
3 6201632.36/598983
10 6201545.94/599039.08
4 6201627.97/598998.39
11 6201546.84/599017.29
5 6201622.1/599010.93
12 6201547.29/599006.53
6 6201617.57/599019.83
13 598949, 6201539
7 6201610.84/599030.55
14 598946, 6201552

15
16

11

10

598927, 6201550
598924, 6201596
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UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO DIDŽIŲJŲ ATLIEKŲ IR ATLIEKŲ PERKROVIMO AIKŠTELĖS, SKLYPUOSE ADRESAIS: K.
DONELAIČIO G. 14 IR K. DONELAIČIO G. 16, ROKIŠKIS
SIŪLOMOS SAZ RIBOS

2

3

4
5
6
7
8

16

9

1

15

14
12

11

10

15
16

598927, 6201550
598924, 6201596

13

Eksplikacija:
- Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 0,8512 ha).
1 6201588.75/598972.67
8 6201603.81/599041.41
2 6201632.69/598975.46
9 6201600.29/599045.94
3 6201632.36/598983
10 6201545.94/599039.08
4 6201627.97/598998.39
11 6201546.84/599017.29
5 6201622.1/599010.93
12 6201547.29/599006.53
6 6201617.57/599019.83
13 598949, 6201539
7 6201610.84/599030.55
14 598946, 6201552
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8 priedas
-

-

Skelbimų laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Gimtasis Rokiškis“ kopijos;
Lydraščio Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio
miesto seniūnijai ir skelbimo kopijos;
Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui
kopija;
Lydraščio Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio
miesto seniūnijai dėl PVSV ataskaitos viešo pristatymo vietos
suderinimo kopija;
Lydraščio Rokiškio rajono savivaldybės administracijai dėl PVSV
ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo kopija.
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Turgus, Laisvalaikis, Skelbimai

GR 2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC) (įmonės kodas
300127004), Beržų g. 3, Panevėžys, tel. (8 45) 43 21 99, el. p. info@pratc.lt.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – ataskaitos) rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400),
J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. (8 5) 27 45 491, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.
PŪV pavadinimas, vieta – Didžiųjų atliekų ir atliekų perkrovimo aikštelės (toliau – aikštelė) veiklos išplėtimas sklypuose adresais: K. Donelaičio g. 14
ir K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.
PŪV aprašymas – PRATC planuoja didinti aikštelės pajėgumus bei pačios aikštelės plotą ir papildomai įrengti mainų punktą. PŪV bus vykdoma
dviejuose sklypuose, pastatytuose konteineriuose ir konteinerinio tipo pastatuose.
Ataskaita eksponuojama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio miesto seniūnijoje (203 kab.) adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis,
I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. rugsėjo 21 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 2020 m. rugsėjo 21 d. 17.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 1 aukšto
posėdžių salėje adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis.
Išsamiau susipažinti su ataskaita ir iki 2020 m. rugsėjo 21 d. raštu teikti pasiūlymus galima kreipiantis į ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“
adresu: J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. (8 5) 27 45 491, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Panevėžio departamentas adresu: Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt.
Užs. 874

Ketvirtadienio
Turgaus kainos
PREKĖ

0,2–0,6

Pomidorai (1 kg)

1–1,2

Agurkai (1 kg)

0,5–1,5

Kopūstai (1 kg)

0,5

Morkos (1 kg)

0,5–0,6

Žiedinis kopūstas (1 kg)

2

Česnakai (1 kg)

3–5

Svogūnai (1 kg)

0,6–1,5

Raud. burokėliai (1 kg)

0,5–0,6

Šparaginės pupelės (1 kg)

1–3

Mėlynės (1 l)

4

Krapai (100 g)

1

Naminės avietės (1 l)

4

Bruknės (1 l)

1,8–2,5

Spanguolės (1 l)

3–4

Baravykai (750 g)

6

Voveraitės (1 l)

2–2,5

Svogūnų laiškai (100 g)

0,5

Petražolės (100 g)

0,7

Špinatai (100 g)

0,8

Kriaušės (1 kg)

0,5–1,5

Medus (1 kg)

5–6

Šv. lazdynų riešutai (1 kg)

5

Slyvos (1 kg)

1,5–2,5

Paprika (1 kg)

1,5–2

Pupelės (1 kg)

2,5

Kiaušiniai (10 vnt.)

2

Garstyčių sėkla (1 kg)

2

Apsauginė kaukė (1 vnt.)

0,2–0,4

Nugarinė š/r (1 kg)

9,9

Nugarinė k/r (1 kg)

10,5

Šoninė š/r (1 kg)

7,9

Šoninė k/r (1 kg)

8,9

Lašiniai š/r (1 kg)

6,9

Lašiniai k/r (1 kg)

6,5

Kaimiška dešra (1 kg)

8,3

Lašiniuotis (1 kg)

6,9

ĮVAIRŪS

Visada geriausia kaina. Vairuotojų kursai R. Balčiūno vairavimo
mokykloje. Renkama nauja grupė rugsėjo 7–10 d. Informacija
ir registracija tel. 8 615 55 697,
www.balciunomokykla.lt.
Užs. 859
***
UAB „Jonroka“ organizuoja A1,
A2, A, B, BE, C, CE kategorijų
vairuotojų kursus; 95 k. mokymus pagal motorinių transporto
priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesinio mokymo programą. Renkama nauja
grupė rugsėjo 9 d. 16 val. Taikos
g. 9, Rokiškyje. Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems KET (mokymai rengiami
ir nuotoliniu būdu). Informacija ir
registracija tel. 8 698 70 127,
8 657 68 156, www.jonroka.lt.
Užs. 860

Darbo pobūdis:
– įstaigos buhalterinės apskaitos proceso valdymas, Buhalterinės apskaitos
skyriaus darbo organizavimas, darbų planavimas, delegavimas ir kontrolė;
– įstaigos finansinės atskaitomybės, ataskaitų vadovybei bei valstybės
institucijoms rengimo organizavimas ir teikimas;
– finansų planavimas ir kontrolė;
– teisingas mokesčių ir įmokų apskaičiavimo ir sumokėjimo, mokestinių
ataskaitų paruošimo ir pateikimo laiku organizavimas;
– buhalterinių įrašų teisingumo, tinkamo dokumentų įforminimo užtikrinimas;
– nuolatinis darbų organizavimo ir apskaitos programos tobulinimas;
– įstaigos darbo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo kontrolė.
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis
finansininkas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje.
2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo
kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio
24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų
patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
3. Turėti aukštąjį universitetinį buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos
srities išsilavinimą.
4. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį dirbant finansų ir apskaitos
srityje su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacine sistema (VSAKIS).
5. Gilios buhalterinės apskaitos ir jos organizavimo teorinės ir praktinės
žinios.
6. Geras išmanymas ir gebėjimas taikyti LR įstatymus, Vyriausybės
nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą, mokesčius.
7. Puikus kompiuterinis raštingumas, darbo su buhalterinės apskaitos
programa patirtis.
8. Nepriekaištinga reputacija.
9. Sąžiningumas, lyderio savybės, organizuotumas, gebėjimas planuoti
darbus ir laiką.
10. Iniciatyvumas, tikslo siekimas, atsakomybė už veiklos rezultatus.

KAINA
(Eur)

Bulvės (1 kg)

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė skelbia konkursą
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjo-vyriausiojo finansininko
pareigoms užimti

Sudarė A. Nenėnas
VERTIKALIAI:
1. 12 vienetų.
2. Trąšos (amonio nitratas)
3. Kramtomoji guma.
5. Nuotraukų ir kt. vaizdo turinio dalinimosi socialinis tinklas.
8. Tarnybos laipsnis, kategorija, titulas, su kuriais susijusios tam tikros teisės ir pareigos.
9. Naujos ligos išplitimas pasauliniu mastu.
12. Švedų rašytoja ... Lindgren.
14. Dykuma Pietų Amerikoje.
16. Knygos „Dievų miškas“ autorius.
17. Karaimų maldos namai.
18. Baroko epochos vokiečių kompozitorius.
HORIZONTALIAI:
4. Lietus šąlant, sudarantis apšalą.
6. Sportinis žaidimas taikant ledu paleistą kuoką į taikinį.
7. Valstybė, kurioje ilgą laiką gyveno daktaras Jonas Basanavičius.
10. Organizacija, kovojanti su priešo žvalgyba.
11. Jaukas kitaip.
13. Matematinis dydis, apibūdinamas reikšme ir kryptimi erdvėje.
14. Nedidelės spyruoklinės žnyplės, naudojamos chirurgijoje.
18. Dionizo Poškos muziejus Žemaitijoje.
19. Naujai prie komandos ar klasės prisijungęs kolega.
20. Vienuolyno kambarėlis vienam asmeniui.
21. Mėnulio šviesa naktį.
22. Palmė, vedanti saldžius valgomus vaisius.

Papildomomis pretendentų kompetencijomis
laikoma:
1. Darbo su finansų valdymo ir apskaitos sistema „Labbis“ patirtis.
2. Suminės darbo laiko apskaitos vedimo patirtis.
3. Vadovaujamo darbo patirtis.
4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų)
mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu
(kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d.
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros
Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą
(Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).
Pretendentas privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas);
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę patvirtinančius dokumentus
ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. savo, kaip padalinio vadovo, strateginės veiklos gaires (ne daugiau kaip
5 lapai);
5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas.
Pretendentai dokumentus pateikia Teisės ir personalo skyriaus vedėjui
(102 kabinetas, tel. (8 458) 20 172) asmeniškai, elektroniniu paštu arba
siunčia registruotu laišku.
Dokumentai pateikiami per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo
dienos.
Konkursas organizuojamas vadovaujantis „Viešo konkurso viešosios
įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės padalinių vadovų pareigoms užimti
nuostatais“.
Apie konkurso laiką ir vietą pretendentai, atitikę kvalifikacinius reikalavimus,
bus informuoti papildomai.
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo-vyriausiojo finansininko darbo
užmokestis nuo 2000 eurų.
Užs. 863

Kryžiažodžio, spausdinto antradienį, atsakymai
GRAŽGARSTĖS
ŽODŽIŲ SURAŠYMO TVARKA: premjera, rankovė, vėdarai, aimanos, ostmarkė, kėslas, aspirantūra, ranča, čarlstonas, Asveja, jaura, raktažolė, lėšos, osetinai, aiškiaregis, islandai, aistruolis, islamas, Asmik, ikebana, narega, gandriukas, asorti, Titikaka, katedra, Ramygala, laimė.

Užs. 849
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Rokiskio miesto seni0nijai

DEL POVEIKIO VISUOIV]ENES SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS VIESO PRISTATYMO
VIETOS SUDERINIMO
UAB PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centras (toliau - PRATC) sklype adresu: K.
ir atliekq perkrovimo aikstele (tolau Aikstele) Sioje aik6teleje vykdoma pavojingqjq ir nepavojingqiq atliekq laikymo veikla. Esant
poreikiui vykdomas rankinis dideliq gabaritq aUiekq ardymas Taip pat vykdoma miSriq komunaliniq
atliekq perkrovimo velkla (veikla vykdoma uzdarame 672 m. ploto pastate). PRATC Aikstelele
'planuoja didinti tiek metinius, tiek didziausius vienu metu leidziamus lalkyti atliekLl kiekius, taip pat
papildomai planuojama irengti mainq punktE. Del Sirl pakeitimq didinamas ir padios Aikdteles
plotas, pla,ruojant veiklq vykd),ti ir Salia esanoiame sklype, adresu Donelai6io g. 14, RokiSkis.
Donelai6io -9. '16, Rokiskjs, eksploatuoja didziqjq atliekq

Siuo metu yra parengta PRATC planuolamos iikines veiklos poveikio visuomenes sveikatai

verlinino alaskarra (loliaLr - Aiaskarla).
Ataskaitos atsakingas rengelas
veiklos licenciia Nr. VSL-308)..

-

UAB ,,Ekokonsultacijos" (Visuomenes svelkatos prieziuros

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ikines verklos poveikio aplinkai vertinimo
istatyme nenumatytrl poveikio visuomenes sveikatai vertinimo atlikimo atvejq tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20'11 m. geguzes '13 d. jsakymu Nr.
V-474, 12 punKu, ,Vieso visuomenes supazindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykt senianijos
(savivaldybes, jelgu joje nera seni0nijq), kurios teritorijoje planuojama !kind veikla,
administEcinese patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniunija (savivaldybe, lergu JoJe nera
seni[nijq) suderintose pata pose, esanCiose leritorijoje, kur!oje planuojama ukine veikla, ne darbo
metu'.
Prasome JUsq sLrtikimo, kad vieSo visuomends supazindinimo su Ataskaita sLlsirinkimas
vyktLl Roklskio rajono savivaldybes administracijos 1 auksto posed2lq sal6je adresu Respublikos
g. 94, Rokiskis 2020 m. rugsejo 21 d (pirmadlenj), 17.30 va.

Direktore

Jolanta Graudin/e,

Lina Sleinotaite-Kalede

te

(8 5) 274 54
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Nr. D-20 29

Rokiskio miesto seniUnijai

DEL INFORI\IACINIO PRANESII\,1O
ATASKAITOS EKSPONAVI I\IO

IR POVEIKIO

VISUO]V]ENES SVEIKATAI VERTINIMO

LJAB Panevezjo regiono atiekq tvarkymo centras (toliau
- PRATC) sktype, adresu: K.
Donelaido,g. '16, Rokiikis, eksploatuola did:iqjq atliekq jr afliekq perkrovimo aikstele (toliau Alk3tele). Siole arkstelele vyldoma pavojingqjq ir nepavojingqjq afliekq laikymo veikla. Esant

poreikiui vykdomas rankinis dideliq gabaritq atliekq ardymas. Taip pat vykdoma misriq komltnal,niu
atliekq perkrovimo veikla (veikla vykdoma u:darame 672 m, ploto pastate). PRATC Arksteleje
planuoja didintitiek metinius, tiek didiiausius vienu metu Ieidziamus laikyti afliekq kiekius taip pat
papildomai planuojama irengti mainq punktq. Del SiLl pakeitimq didinamas ir padios Aiksteles
plotas, planuojant veiklq vykd),ti ir Salia esandiame sklype, adresu Donelaidio g. 14, Rokiskis.

Siuo metu yra parengta Planuojamos .ukines veiklos poveikio visuomenes sveikatai

vertinimo ataskaita (toliau

-

Ataskaita).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ilkines veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatyme nenumatytq poveikio vlsuomenes sveikatai ve(inimo atikimo atvejq tvarkos
aprasu, Ataskaitos rengdjas turi informuoti visuomenQ apie parengtE Ataskaitq, viesq Ataskaitos
eksponavimq bei numatomq viesq Ataskaitos pristatymE visuomenei. Informacinis pranesimas apie
numatomq !kine veiklq, vieSQ Ataskaitos pristatymq visuomenei bei pati parengta Ataskaita turi
biti eksponuolama ne ma:iau kaip 10 darbo dienq iki vieso visuomen6s supa2indinimo su
Ataskaita susirinkimo dienos savivaldybes patalpose arba kitoje su savivaldybe suderintoje vietoje,
kurios teritorijoje plaruojama 0kine veiKla.
PraSome Jusll informacini pranesimq apie parengtq Ataskaitq paskelbti Jusq seniInijos
skelbimq lentoje, o spausdintq Ataskaitos variantE eksponuoti J[sq seniunijos 203 kab., adresu
Respublikos g. 94, Rokidkis, nuo 2020 m. rugsejo 7 d. iki 2020 m. rugsejo 21 d.

PRIDEDAMA:

'1. lnformacinis pranesimas ('1 lapas);
2. Poveikio visuomenes sveikataivertinimo ataska,ta (1 egz.).

DireKore

Jolanra

G6udifyle, tel

Lina Sleinotaitd Kalede

(8 5) 274 54
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Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
2020-09-04
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB Panevėžio regiono atliekų
tvarkymo centras (toliau – PRATC) (įmonės kodas 300127004), Beržų g. 3, Panevėžys, tel.: 8 45 43
21 99, el. p.: info@pratc.lt.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB
„Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8 5 27 45 491, el.
p.: info@ekokonsultacijos.lt.
PŪV pavadinimas, vieta – Didžiųjų atliekų ir atliekų perkrovimo aikštelės (toliau – Aikštelė)
veiklos išplėtimas, sklypuose, adresais: K. Donelaičio g. 14 ir K. Donelaičio g. 16, Rokiškis.
PŪV aprašymas – PRATC planuoja didinti Aikštelės pajėgumus bei pačios aikštelės plotą ir
papildomai įrengti mainų punktą. PŪV bus vykdoma dviejuose sklypuose, pastatytuose
konteineriuose ir konteinerinio tipo pastatuose.
Ataskaita eksponuojama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio miesto seniūnijoje
(203 kab.), adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų
pertrauka
12.00–12.45
val.)
bei
UAB
„Ekokonsultacijos“
interneto
svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m.
rugsėjo 21 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 2020 m. rugsėjo 21 d. 17.30 val. Rokiškio
rajono savivaldybės administracijos 1 aukšto posėdžių salėje, adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis.
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2020 m. rugsėjo 21 d. raštu teikti pasiūlymus galima
kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“, adresu: J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8
5 27 45 491, el. p.: info@ekokonsultacijos.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija - Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, adresu:
Respublikos g. 13, Panevėžys, tel.: 8 45 46 10 81, el. p.: panevezys@nvsc.lt.
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J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius
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A/s LT067300010088257241
info@ekokonsultacijos.lt
www.ekokonsultacijos.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Panevėžio departamentui
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Nr. D-20-30

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – PRATC) sklype, adresu: K.
Donelaičio g. 16, Rokiškis, eksploatuoja didžiųjų atliekų ir atliekų perkrovimo aikštelę (toliau Aikštelė). Šioje aikštelėje vykdoma pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymo veikla. Esant
poreikiui vykdomas rankinis didelių gabaritų atliekų ardymas. Taip pat vykdoma mišrių komunalinių
atliekų perkrovimo veikla (veikla vykdoma uždarame 672 m² ploto pastate). PRATC Aikštelėje
planuoja didinti tiek metinius, tiek didžiausius vienu metu leidžiamus laikyti atliekų kiekius, taip pat
papildomai planuojama įrengti mainų punktą. Dėl šių pakeitimų didinamas ir pačios Aikštelės plotas,
planuojant veiklą vykdyti ir šalia esančiame sklype, adresu Donelaičio g. 14, Rokiškis.
Šiuo metu yra parengta planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaita (toliau – Ataskaita).
Ataskaitos atsakingas rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros
veiklos licencija Nr. VSL-308).
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašu informuojame, kad yra parengta PRATC PVSV Ataskaita dėl SAZ nustatymo.
Ataskaita eksponuojama Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio miesto
seniūnijos patalpose, adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis, nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m.
rugsėjo 21 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo – UAB „Ekokonsultacijos“
– buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius bei UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/.
Viešas visuomenės supažindinimas su parengta Ataskaita įvyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 17.30
val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 1 aukšto posėdžių salėje, adresu: Respublikos g.
94, Rokiškis. Informacinio pranešimo kopija prie rašto pridedama.
PRIDEDAMA:
1. Informacinis pranešimas (1 lapas).

Direktorė

Lina Šleinotaitė-Kalėdė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
Jolanta Graudinytė, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt
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Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
2020-09-04
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB Panevėžio regiono atliekų
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PŪV aprašymas – PRATC planuoja didinti Aikštelės pajėgumus bei pačios aikštelės plotą ir
papildomai įrengti mainų punktą. PŪV bus vykdoma dviejuose sklypuose, pastatytuose
konteineriuose ir konteinerinio tipo pastatuose.
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Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2020 m. rugsėjo 21 d. raštu teikti pasiūlymus galima
kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“, adresu: J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.: 8
5 27 45 491, el. p.: info@ekokonsultacijos.lt.
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Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolo kopija
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