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6084950

32.6
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų bei planuojamų stacionarių taršos šaltinių,
autokrautuvų ir autotransporto keliamas triukšmas,
L (dienos metu)
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6084950

24.5

501800

501850

UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų bei planuojamų stacionarių taršos šaltinių
keliamas triukšmas, L (vakaro metu)
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501800
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UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų bei planuojamų stacionarių taršos šaltinių
keliamas triukšmas, L (nakties metu)
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501800
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501900
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502050
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0
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6085000
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6085100

6085150

6085200

6085250

UAB "Žalvaris" Kauno skyriaus ir UAB "Rafimeta"
esamų ir planuojamų autotransporto srautų
keliamas triukšmas, L (dienos metu)

6085250

501650
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12 priedas

Siūlomų SAZ ribų planas

408

SIŪLOMOS UAB „ŽALVARIS“ KAUNO SKYRIAUS IR UAB „RAFIMETA“ PŪV SAZ RIBOS

Eksplikacija:
Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis ~ 2,6416 ha).
1. X/Y: 6085155.77/502002.87
2. X/Y: 6085156.99/502003.4
3. X/Y: 6085159.99/502004.71
4. X/Y: 6085147.16/502034.44
5. X/Y: 6085141.46/502032.1
6. X/Y: 6085115.61/502021.68
7. X/Y: 6085130.59/501989.1
8. X/Y: 6085071.15/501963.68
9. X/Y: 6085079.38/501945.64
10. X/Y: 6085080.58/501941.78
11. X/Y: 6085078.7/501934
12. X/Y: 6085074.74/501926.99
13. X/Y: 6085068.15/501922.5
14. X/Y: 6085067.92/501923.11
15. X/Y: 6085057.67/501918.61
16. X/Y: 6085057.56/501918.89
17. X/Y: 6085025.27/501904.93
18. X/Y: 6085027.19/501901.94
19. X/Y: 6085028.85/501899.38
20. X/Y: 6085101.61/501787.28
21. X/Y: 6085243.72/501848.54
22. X/Y: 6085247.39/501855.67
23. X/Y: 6085248.76/501859.36
24. X/Y: 6085250.77/501862.88
25. X/Y: 6085262.39/501872.42
26. X/Y: 6085200.75/501898.58
27. X/Y: 6085158.27/501997.06
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SIŪLOMOS UAB „ŽALVARIS“ KAUNO SKYRIAUS IR UAB „RAFIMETA“ PŪV SAZ RIBOS

Eksplikacija:
Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis - ~ 2,6416 ha);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

X/Y: 6085155.77/502002.87
X/Y: 6085156.99/502003.4
X/Y: 6085159.99/502004.71
X/Y: 6085147.16/502034.44
X/Y: 6085141.46/502032.1
X/Y: 6085115.61/502021.68
X/Y: 6085130.59/501989.1

- arčiausiai esanti gyvenamosios paskirties teritorija.

8. X/Y: 6085071.15/501963.68
9. X/Y: 6085079.38/501945.64
10. X/Y: 6085080.58/501941.78
11. X/Y: 6085078.7/501934
12. X/Y: 6085074.74/501926.99
13. X/Y: 6085068.15/501922.5
14. X/Y: 6085067.92/501923.11

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

X/Y: 6085057.67/501918.61
X/Y: 6085057.56/501918.89
X/Y: 6085025.27/501904.93
X/Y: 6085027.19/501901.94
X/Y: 6085028.85/501899.38
X/Y: 6085101.61/501787.28
X/Y: 6085243.72/501848.54

22.
23.
24.
25.
26.
27.

X/Y: 6085247.39/501855.67
X/Y: 6085248.76/501859.36
X/Y: 6085250.77/501862.88
X/Y: 6085262.39/501872.42
X/Y: 6085200.75/501898.58
X/Y: 6085158.27/501997.06
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13 priedas
-

Skelbimai laikraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Kauno diena“;
Lydraščio Kauno m. savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijai ir
skelbimo kopijos;
Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentui kopija;
Lydraščio Kauno m. savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijai
dėl PVSV ataskaitos viešo pristatymo vietos suderinimo kopija;
Rašto Kauno Palemono gimnazijos direktorei dėl PVSV ataskaitos viešo
pristatymo vietos suderinimo kopija.
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klasifikuoti skelbimai

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai – UAB „Žalvaris“ (įmonės kodas 120504795),
Palemono g. 1, Kaunas, tel. 8 656 43 353, el. p. rasa.cepurniene@zalvaris.lt, UAB „Rafimeta“
(įmonės kodas 304197352), Palemono g. 1, Kaunas, tel. 8 650 77 757, el. p. info@rafimeta.lt.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas –
UAB „Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J.Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. (8 5) 274 5491,
el. p. info@ekokonsultacijos.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta – UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB
„Rafimeta“ atliekų tvarkymo veiklų išplėtimas, adresu: Palemono g. 1, Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – sklype, adresu: Palemono g. 1, Kaunas, UAB
„Žalvaris“ Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“ planuoja išplėsti pavojingųjų ir nepavojingųjų
atliekų tvarkymo veiklas.
Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos
1 kab., adresu: R.Kalantos g. 57, Kaunas, I-IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. (pietų pertrauka
12.00–12.45 val.) bei UAB „Ekokonsultacijų“ interneto svetainėje http://www.ekokonsultacijos.lt/
visuomenes-informavimas/ nuo 2019 m. spalio 8 d. iki 2019 m. spalio 22 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. spalio 22 d. 17.30 val. Kauno
Palemono gimnazijos 232 kab. (II aukšt.), adresu: Marių g. 37, Kaunas.
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2019 m. spalio 22 d. raštu teikti pasiūlymus galima
kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“, adresu: J.Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel.
(8 5) 274 5491, el. p. info@ekokonsultacijos.lt.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas,
K.Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 33 16 83, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Informuojame, kad yra parengtos akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ ir akcinės bendrovės
„Mažeikių naftos“ prekybos namai reorganizavimo sąlygos, pagal kurias:
1. Dalyvaujanti reorganizavime ir reorganizuojama bendrovės:
1.1. Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ – dalyvaujanti reorganizavime bendrovė (teisinė forma –
akcinė bendrovė, buveinė – Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., Lietuvos Respublika,
juridinio asmens kodas 166451720, pridėtinės vertės kodas – LT664517219, registras, ku
riame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registras, įstatinis kapitalas – 5 793 562 EUR (įstatinis kapitalas padalintas į 5 793 562
EUR paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 EUR), apmokėto įs
tatinio kapitalo dydis – 5 793 562 EUR).
1.2. Akcinė bendrovė „Mažeikių naftos“ prekybos namai – reorganizuojama bendrovė (teisinė
forma – akcinė bendrovė, buveinė – Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., Lietuvos
Respublika, juridinio asmens kodas 126237146, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duo
menys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, įstatinis ka
pitalas – 2 047 400 EUR (įstatinis kapitalas padalintas į 7 060 000 EUR paprastąsias vardines
akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR), apmokėto įstatinio kapitalo dydis –
2 047 400 EUR).
2. Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojamą bendrovę prijungiant prie
reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuriai pereina visos reorganizuojamos bendro
vės teisės ir pareigos. Po reorganizavimo reorganizuojama bendrovė baigs, o reorganizavi
me dalyvaujanti bendrovė toliau tęs savo veiklą.
3. Reorganizavimas vykdomas supaprastinta tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 2.103 str. bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str.
4. Visas reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, įskaitant reorganizuojamos
bendrovės teises ir pareigas pagal sandorius, pereina reorganizavime dalyvaujančiai bend
rovei ir yra įtraukiama į reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.
Su reorganizavimo sąlygomis ir visais kitais dokumentais, pateikiamais viešai susipažinti pagal
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d., galima susipažinti darbo dienomis
nuo 10:00 val. iki 16:00 val. akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ patalpose adresu: Mažeikių g. 75,
Juodeikių k., Mažeikių r.
(Užs. Nr. 19AVI4-338)

(Užs. 19AVI4-340)

Vilniaus Gedimino technikos uni Uždarosios akcinės bendrovės „Gelgaudiškio gelžbetonis“ kreditoriams,
versitetas skelbia pripažinto nerei su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, kai bend
kalingu arba netinkamu (negalimu) ra įsiskolinimo suma yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio Informuojame, kad uždaroji akcinė bendrovė „Gelgaudiškio gelžbetonis“,
materialiojo turto pardavimo vie kurios juridinio asmens kodas 174323994, registruotas buveinės adre
šąjį aukcioną, kuris vyks 2019 m. sas Šakių r. sav., Gelgaudiškio m., Vakarų g. 33D, kaip vienintelė uždaro
spalio 24 d. 10.00 val. adresu: Sau sios akcinės bendrovės „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“, kurios
juridinio asmens kodas 174399390, registruotas buveinės adresas Ša
lėtekio al. 14, (VGTU biblioteka),
kių r. sav., Skaistakaimio k., akcininkė priims sprendimą investuoti 139
Vilnius. Nepardavus turto pirmaja
008 Eur į uždarąją akcinę bendrovę „Antano Rinkevičiaus valymo įrengi
me aukcione, antrasis įvyks 2019
niai“ didinant šios bendrovės įstatinį kapitalą nuo 685 193,60 Eur iki 824
m. spalio 30 d. 10.00 val. tuo pačiu
201,60 Eur. Direktorius Edmundas Rinkevičius.
adresu. Išsamesnė informacija apie

2019-10-16 09:00 Vilniaus m. 29-ajame notarų biure (Šeimyniškių g. 21, Vilniuje) bus skelbiamas Jad
vygos Baniukonis, gim. 1925-09-11, mirusios 2019-09-26 testamentas.
Kauno m. sav. 8-ajame notaro biure (adresas V.Putvinskio g. 62, Kaune) 2019 m. spalio 15 d. 11
val. bus skelbiamas Danutės Veprauskienės (gim. 1929 03 25), mirusios 2019 m. liepos 21 d., tes
tamentas.

aukcione parduodamą turtą ir są
lygas skelbiama interneto svetai
nėje www.vgtu.lt/verslui/aukcionai
Aukciono rengėjas už įsigyto turto
kokybę neatsako ir nepriima jokių
pretenzijų.
2019 m. spalio 29 d. 10 val. Vaikų
gerovės centras „Pastogė“, adresas
P.Plechavičiaus g. 21, Kaune, skel
bia viešąjį aukcioną neeksploatuo
jamiems automobiliams Ford Tran
sit (1988–07) ir VW Passat (1992–
12) parduoti. Pradinė kaina –po 100
Eur. Papildoma informacija teikia
ma tel. (8 37) 31 39 12 arba 8 683
55 490. Informaciją galima rasti in
terneto svetainėje www.pastoge.lt
skiltyje „Aktuali informacija“.
Įvairūs

Informuojame, kad 2019-06-28
UAB „Gerdukas“ eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas nusprendė
likviduoti UAB „Gerdukas“ (į. k.
133761117, adresas: Kauno m.
sav., Kauno m., Technikos g. 7K,
registro tvarkytojas VĮ Registrų
centras). Likvidatoriumi paskirtas
Vėjunas Klimas, tel. (8 5) 273 4773,
el.p. vejunas@administratorius.lt,
Konstitucijos pr. 12-322, Vilnius.
Likvidatorius.
2019-10-16 11 val.Vilniaus m. 29-aja
me notaro biure (Šeimyniškių g. 21,
Vilnius) bus skelbiamas Irenos By
linskajos, gim. 1926-08-08, mirusios
2019-09-22, testamentas.

Spalio 5 d. „Lietuvos ryte“ spausdintų kryžiažodžių atsakymai:
1. Vertikaliai: Įnamė. Ūsai. Stella. Para. Niujorko. Mana. Kaliusas. Aviža. Maketas. Ūksmė. Ataskaita. Fazė. Varėnė. Laukuva. Eiguvos.
Palaiminki. Apskaita. Adana. Šokt. Turtingo. Milu. Urka. Pasai. Šlakas. Alba. IFBB. Altingas. Gaisas. Ulonai. Maitėda. Keinis. Hitas. Pusnė.
Olga. Anoa. Rūko. Iena. Horizontaliai: Ramūnas. Stefa. Valeta. Vakatas. Araukanai. Riksmai. Plaza. Raugai. Žemės. Šalpė. Tomė. Kudu.
Katė. Kuolas. Purintuvas. Šarka. Kvarklė. Vona. Pasilikti. Stou. Lasas. Fata. Maigai. Bubka. Miltainė. Dalba. Kantai. Eiki. Shop. Tona.
Ritiniai. Landūnė. Gestas. Ūgio. Kidman. Atosa. Sausmė.
Sudoku: ASELŽIMPĖ. ŽIPMAĖLSE. LMĖSEPŽAI. SĖAIMEPLŽ. IPŽĖLAEMS. ELMPSŽĖIA. MAIEĖLSŽP. ĖŽLAPSIEM. PESŽIMAĖL.
2. Vertikaliai: Pliurės. Triko. Lips. Musės. Aksis. Rašia. Analfabetas. Galia. Pano. Radiograma. Taktas. Fra. Pjausim. Edas. Augo. Glostyt.
Pelenė. Liosas. Skola. Lakos. Irina. Anita. Pudu. Horizontaliai: Larai. Ragu. Tiki. Pranas. Baranauskas. Šalė. Krio. Filis. Popietės. Agrafa.
Jodas. Pula. Sagas. „Lego“. Ibai. Kurs. Palos. Reno. Fosa. Juke. Tritis. Lima. Donny. Nata. Lama. Pusė. Trasas.
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Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
2019-10-07
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai – UAB „Žalvaris“ (įmonės kodas 120504795),
Palemono g. 1, Kaunas, tel. 8 656 43353, el. p. rasa.cepurniene@zalvaris.lt, UAB „Rafimeta“
(įmonės kodas 304197352), Palemono g. 1, Kaunas, tel. 8 650 77757, el. p. info@rafimeta.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.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta – UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB
„Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimas, adresu Palemono g. 1, Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – sklype, adresu Palemono g. 1, Kaunas, UAB „Žalvaris“
Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“ planuoja išplėsti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo
veiklas.
Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos 1 kab.,
adresu R. Kalantos g. 57, Kaunas, 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 2019 m. spalio 8 d. iki 2019 m.
spalio 22 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. spalio 22 d. 17.30 val. Kauno
Palemono gimnazijos 232 kab. (II aukšt.), adresu Marių g. 37, Kaunas.
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2019 m. spalio 22 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 Kauno departamentas, K.
Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: 8 37 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.
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Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome,
paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Daugiau informacijos: Privatumas kaunas.lt svetainėje
(http://naujas.kaunas.lt/privatumas-kaunas-lt-svetaineje)
Sutinku

(https://akcentai.kaunas.lt/)
Pradžia (http://www.kaunas.lt)
/ Seniūnijos (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/)
/ Petrašiūnų seniūnija (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-irkontaktai/seniunijos/petrasiunu-seniunija/)
/ Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
Paskelbta: 2019-10-07 (Pirmadienis)
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai – UAB „Žalvaris“ (įmonės kodas 120504795), Palemono g.
1, Kaunas, tel. 8 656 43353, el. p. rasa.cepurniene@zalvaris.lt, UAB „Rafimeta“ (įmonės kodas
304197352), Palemono g. 1, Kaunas, tel. 8 650 77757, el. p. info@rafimeta.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.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta – UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“
Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimas, adresu Palemono g. 1, Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – sklype, adresu Palemono g. 1, Kaunas, UAB „Žalvaris“
Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“ planuoja išplėsti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo
veiklas.
Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos 1 kab.,
adresu R. Kalantos g. 57, Kaunas, 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 2019 m. spalio 8 d. iki 2019 m. spalio
22 d. Su Ataskaita taip pat galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, adresu J. Kubiliaus g. 65, Vilnius, d. d. 9–18 val.
Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2019 m. spalio 22 d. 17.30 val. Kauno
Palemono gimnazijos 232 kab. (II aukšt.), adresu Marių g. 37, Kaunas.
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2019 m. spalio 22 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 Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24,
Kaunas, tel.: 8 37 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.
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Naujienos (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/petrasiunuseniunija/petrasiunu-seniunijos-naujienos/)
Apie mus (http://www.kaunas.lt/seniunijos/petrasiunu-sen/)
Veikla (http://www.kaunas.lt/seniunijos/petrasiunu-seniunijos-veikla/)
Bendruomenė (http://www.kaunas.lt/seniunijos/petrasiunu-seniunijos-bendruomene/)
Kontaktai (http://www.kaunas.lt/seniunijos/petrasiunu-seniunijos-kontaktai/)

(http://www.kaunas.lt )
(http://seima.kaunas.lt)
(http://akcentai.kaunas.lt)
(http://kaunas2022.eu/)
(http://tvarkosi.kaunas.lt)



(http://pilnas.kaunas.lt)
(http://judeksveikai.kaunas.lt)
(http://)



Renginių kalendorius
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UAB EKOKONSULTACIJOS
J. Kubiliaus g. 6-5, LT – 08234 Vilnius
Tel. +370 5 2745491
Įmonės kodas 300081400
PVM mokėtojo kodas LT100001445811
A/s LT067300010088257241
info@ekokonsultacijos.lt
www.ekokonsultacijos.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno departamentui

2019-10-07

Nr. D-19-78

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS
UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius, sklype, adresu Palemono g. 1, Kaunas, planuoja išplėsti
priimamų tvarkyti atliekų rūšių asortimentą, didinant jų metinius kiekius bei didžiausius planuojamus
laikyti tam tikrų atliekų rūšių kiekius. Tame pačiame sklype ne vienerius metus atliekų tvarkymo veiklą
vykdo ir UAB „Rafimeta“, kuri taip pat planuoja išplėsti atliekų tvarkymo veiklą.
Šiame sklype atliekų tvarkymo veiklai yra nustatyta ir VĮ Registrų centre įregistruota sanitarinės
apsaugos zona, kuri sutapatinta su sklypo ribomis.
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu sklype veikiančios įmonės UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius ir
UAB „Rafimeta“ planuoja išplėsti atliekų tvarkymo veiklas. Taip pat šiame sklype UAB „Baltical“ nuo
2018 m. gruodžio mėn. veiklos nebevykdo, o UAB „Lietmetas“ atliekų tvarkymo veiklos nebevykdys,
kai tik ją perims UAB „Žalvaris“. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
atlikimo atvejų tvarkos aprašo 451 punkto reikalavimais, siekiant įvertinti ar dėl planuojamų atliekų
tvarkymo veiklų išplėtimų bei UAB „Baltical“ ir UAB „Lietmetas“ veiklų nutraukimo, sanitarinės
apsaugos zonos ribos neturi būti koreguojamos, atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procedūros (rengiama PVSV ataskaita).
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 UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Ataskaita dėl SAZ
nustatymo.
Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos 1
kab., adresu R. Kalantos g. 57, Kaunas nuo 2019 m. spalio 8 d. iki 2019 m. spalio 22 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 2019 m. spalio 22 d. 17.30 val.
Kauno Palemono gimnazijos 232 kab. (II aukšt.), adresu Marių g. 37, Kaunas. Informacinio pranešimo
kopija pridedama prie šio rašto.
PRIDEDAMA:
1. Informacinis pranešimas (1 lapas).

l.e.p. direktorė

Inga Muliuolė

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
2019-10-07
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai – UAB „Žalvaris“ (įmonės kodas 120504795),
Palemono g. 1, Kaunas, tel. 8 656 43353, el. p. rasa.cepurniene@zalvaris.lt, UAB „Rafimeta“
(įmonės kodas 304197352), Palemono g. 1, Kaunas, tel. 8 650 77757, el. p. info@rafimeta.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.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta – UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB
„Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimas, adresu Palemono g. 1, Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – sklype, adresu Palemono g. 1, Kaunas, UAB „Žalvaris“
Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“ planuoja išplėsti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo
veiklas.
Ataskaita eksponuojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos 1 kab.,
adresu R. Kalantos g. 57, Kaunas, 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 2019 m. spalio 8 d. iki 2019 m.
spalio 22 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. spalio 22 d. 17.30 val. Kauno
Palemono gimnazijos 232 kab. (II aukšt.), adresu Marių g. 37, Kaunas.
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2019 m. spalio 22 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 Kauno departamentas, K.
Petrausko g. 24, Kaunas, tel.: 8 37 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.
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Jolanta Graudinyte
From:
Sent:
To:
Subject:

Kaunas <kaunas@nvsc.lt>
pirmadienis 2019 m. spalis 7 15:48
'Jolanta Graudinyte'
RE: Del UAB Zalvaris Kauno skyriaus ir UAB Rafimeta PVSV ataskaitos pradetas
visuomenes informavimo proceduras

Laba diena, gavome.
From: Jolanta Graudinyte <jolanta@ekokonsultacijos.lt>
Sent: Monday, October 7, 2019 3:45 PM
To: kaunas@nvsc.lt
Subject: Del UAB Zalvaris Kauno skyriaus ir UAB Rafimeta PVSV ataskaitos pradetas visuomenes informavimo
proceduras
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
„Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“, adresu Palemono g. 1, Kaunas, 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
tel. 8 5 2745491
mob.: 8 656 67290
jolanta@ekokonsultacijos.lt

1
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422

14 priedas

- Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolų
kopijos;
- Ataskaitos pristatymo-susirinkimo dalyvių sąrašas;
- Ataskaitos pristatymo skaidrės;
- Parengto protokolo pateikimas Kauno m. savivaldybės administracijos
Petrašiūnų seniūnijai
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2019-10-29

PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai
UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius ir UAB
„Rafimeta“

PVSV ataskaitos rengėjai

Organizacija

Lina Šleinotaitė-Budrienė

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLŲ IŠPLĖTIMAS,
ADRESU PALEMONO G. 1, KAUNAS

Laura Vanagaitė
Inga Muliuolė
Jolanta Graudinytė

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

Kristina Pilžis

1

Pareigos/kompetencijos sritis
Direktorė

UAB „Ekokonsultacijos”
(licencija Nr. VSL-308)

Aplinkosaugos ir visuomenės
sveikatos specialistė
Projektų vadovė
Aplinkos apsaugos specialistė
Aplinkos apsaugos specialistė

2019-10-22

2

Situacija 2018 m. pabaigoje
PVSV organizatorius
Organizatorius: UAB „Žalvaris“
Adresas: Palemono g. 1, Kaunas
Kontaktinis asmuo: Aplinkosaugos ir kokybės vadybos grupės vadovė Rasa Čepurnienė
tel.: 8 656 43353,
el. paštas: info@zalvaris.lt
Organizatorius: UAB „Rafimeta“
Adresas: Palemono g. 1, Kaunas
Kontaktinis asmuo: direktorius Nerijus Šarauskas
tel.: 8 650 77757,
el. paštas: info@rafimeta.lt
2019-10-22

3

Vertinama situacija

2019-10-22

4

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas
Kadangi:



2019-10-22

5



UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“ planuoja išplėsti atliekų tvarkymo
veiklas;



PŪV sklype UAB „Baltical“ nuo 2018 m. gruodžio mėn. veiklos nebevykdo, o UAB
„Lietmetas“ atliekų tvarkymo veiklos nebevykdys, kai tik ją perims UAB „Žalvaris“

Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo 451 punkto reikalavimais, siekiant
įvertinti ar dėl planuojamų atliekų tvarkymo veiklų išplėtimų bei UAB
„Baltical“ ir UAB „Lietmetas“ veiklų nutraukimo, sanitarinės apsaugos zonos
ribos neturi būti koreguojamos, atliekamos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo procedūros (rengiama PVSV ataskaita).
2019-10-22

6
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2019-10-29

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.
2019-10-22

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.

7

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius

2019-10-22

8

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriau plėtra:
UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius šiuo metu vykdo atliekų, tokių kaip: tepalo,
kuro ir oro filtrų, tepaluotų pašluosčių, amortizatorių, absorbentų,
akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, metalo laužo ir kt.
pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, rūšiavimą,
paruošimą naudoti ar šalinti bei laikymą.


Vadovaujantis TIPK Nr. T-K.4-11/2016 sąlygomis UAB „Žalvaris“ Kauno
skyriuje tvarkoma:



UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius planuoja išplėsti priimamų tvarkyti atliekų
rūšių asortimentą, didinant jų metinius kiekius bei didžiausius
planuojamus laikyti tam tikrų atliekų rūšių kiekius.


Po veiklos išplėtimo skyriuje planuojama tvarkyti:


iki 98 780,00 t/metus pavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti atliekų
kiekis – 3 187,00 t);



iki 208 260,00 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti atliekų
kiekis – 5 310,00 t).

iki 40 111,00 t/metus pavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti
atliekų kiekis – 2 264,50 t);
iki 78 240,00 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti
atliekų kiekis – 5 579,00 t).
2019-10-22
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UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius

2019-10-22

10

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius



Kaip ir dabar, taip ir po veiklos išplėtimo bus vykdoma įv. pavojingųjų ir
nepavojingųjų atliekų priėmimo, laikymo, esant poreikiui rūšiavimo veikla.
EEĮ, laidų, amortizatorių atliekų ardymo veikla.



Pagrindiniai pokyčiai:


planuojama vykdyti tepalų, oro, kuro filtrų perdirbimo veiklą;



planuojama iš netinkamų perdirbti, bet energetinę vertę turinčių nepavojingųjų
atliekų gaminti degiąją atliekų frakciją (atliekos kodai 19 12 12, 19 12 10);



bus vykdoma metalo laužas nebelaikymo atliekomis procedūra;



EEĮ atliekoms bus atliekamas atliekomis tapusių daiktų tinkamumo ar pritaikomumo
naudoti pakartotinai nustatymas;



planuojama esant poreikiui, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. šaldiklyje laikyti infekuotas
medicinines atliekas ir jas perduoti galutiniams atliekų tvarkytojams.
2019-10-22

11

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius dirbs 252 dienas per metus šiomis darbo
valandomis: I – V nuo 8.00 val. iki 16.30 val.; visą parą dirbs konteinerio tipo
šaldiklis ir esant poreikiui smulkintuvas bus eksploatuojamas 16 val./parą

2019-10-22

12
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2019-10-29

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus įrenginių
išdėstymas sklype

UAB „Rafimeta“

UAB „Rafimeta“ vykdomos atliekų tvarkymo veiklos:

2019-10-22



vykdo nepavojingųjų EEĮ atliekų ir jos dalių, kabelių ir laidų atliekų, plastikų,
išimtų iš ENTP, sėdynių, išimtų iš ENTP, nepavojingųjų panaudotų katalizatorių
ir nepavojingųjų baterijų bei švino akumuliatorių surinkimo ir tvarkymo
veiklas.



Pagal Taršos leidimo Nr. TL-K.4-56/2016 sąlygas UAB „Rafimeta“ turi teisę
priimti ir tvarkyti:


iki 1600 t nepavojingųjų atliekų (didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų
kiekis iki 511 t, įskaitant ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas;



vienu metu laikyti ik 10 t pavojingųjų atliekų, įskaitant ir atliekų tvarkymo metu
susidarančias atliekas.

13

2019-10-22

UAB „Rafimeta“

UAB „Rafimeta“

UAB „Rafimeta“ planuoja sklype išplėsti atliekų tvarkymo veiklą. Planuojami
pajėgumai:

Planuojama esamo veiklos plėtra:



iki 9910 t nepavojingųjų atliekų per metus, vienu metu laikoma iki 820 t,



iki 2230 t pavojingųjų atliekų per metus, vienu metu laikoma iki 204 t.

14



EEĮ atliekų ir jos dalių smulkinimas, atskiriant atskiras medžiagų frakcijas
(juodųjų, spalvotųjų metalų laužas, plastikas ir pan.);



baterijų atliekų smulkinimas atskiriant atskiras medžiagų frakcijas (juodųjų,
spalvotųjų metalų laužas ir pan.);



plastikų, sėdinių išimtų iš ENTP smulkinimas;



katalizatorių ardymas, atskiriant jo sudedamąsias dalis;



transformatorių ir kondensatorių su PCB smulkinimas atskiriant neužterštus
spalvotuosius metalus nuo užterštų priemaišų,

Įmonė dirbs 2 pamainomis, darbo laikas – nuo 6.00 iki 22.00 val., 250 – 365 d.d. per
metus, darbuotojų skaičius – iki 30.
2019-10-22
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas
UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus atliekų tvarkymo veiklos vykdymui bus naudojamos:


3407,53 kv. m ploto gamybinės patalpos;



1311,07 kv. m ploto administracinės patalpos;



9794,94 kv. m ploto kiemo aikštelės;



464 kv. m ploto pastatas-angaras.

UAB „Rafimeta“ atliekų tvarkymo veiklos vykdymui bus naudojamos:

2019-06-10
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18,68 kv. m ploto administracinės patalpos;



1942,60 kv. m ploto gamybinės patalpos,



100 kv. m ploto kiemo aikštelė.

2019-10-22
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas


PŪV teritorija, kurioje vykdoma veikla, yra Kauno miesto
savivaldybės rytinėje dalyje.



Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį
planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014
m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209, PŪV sklypo žemės
naudojimo paskirtis yra verslo ir pramonės teritorijos.

2019-10-22
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas


Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)

Žemės sklypo plotas – 2,6416 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 1901-0144-0197,
paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos.



Žemės sklypas nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu nėra reikšmingas.



Arčiausiai PŪV vietos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos:





apie 100 m atstumu į pietus nuo PŪV vietos ribų (sklypas adresu Naktigonės g. 3, Kaunas)



apie 113 m atstumu į pietus nuo PŪV vietos ribų (sklypas adresu Naktigonės g. 1, Kaunas);



apie 140 m atstumu į pietus nuo PŪV vietos ribų (sklypas adresu Naktigonės g. 5, Kaunas).

gyvenamųjų namų kvartalas nuo PŪV vietos ribų nutolęs apie 430 m atstumu į
vakarus.

21
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)


2019-06-10
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Daugiau kaip 1 km spinduliu nuo PŪV teritorijos ribų nėra jokių švietimo ir
mokslo institucijų, ligoninių, teritorija nepasižymi jautriomis aplinkos
poveikiui teritorijomis.

2019-10-22
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Saugomos teritorijos


Arčiausiai PŪV vietos yra Kauno marios, esančios apie 0,3 km atstumu į
pietus/pietryčius nuo PŪV teritorijos, kurios dėl paukščių ir buveinių
apsaugai svarbių teritorijų priskirtos prie Natura2000 saugomų teritorijų.
2019-10-22



Artimiausias vandens telkinys - Kauno HE tvenkinys (kodas 10050001),
yra apie 0,7 km atstumu pietų/pietryčių kryptimi nuo PŪV.
2019-10-22
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Išteklių naudojimas
Vanduo ir nuotekų tvarkymas.




Arčiausiai PŪV teritorijos esantis kultūros paveldo vertybių objektas:


Forto liekanos (kodas 26357), kurios yra apie 0,7 km atstumu į rytus/pietryčius nuo
PŪV teritorijos ribų;



Vieškūnų piliakalnis su gyvenviete (kodas 32826), kurios teritorijoje yra Vieškūnų
27
piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Šuneliškių kalnu (kodas 12253). Gyvenvietė
nuo PŪV nutolusi apie 1,2 km atstumu rytų/pietryčių kryptimi



2019-10-22
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

Išteklių naudojimas


UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius gamybos reikmėms vanduo
nenaudojamas, todėl gamybinės nuotekos nesusidaro. Buitinės
nuotekos išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“ eksploatuojamus
miesto kanalizacijos tinklus pagal 2007 m. vasario 14 d. Per
metus išleidžiama iki 668 m3 nuotekų (2,65 m3/dieną).
UAB „Rafimeta“ PŪV metu vanduo buitinėms reikmėms tiekiamas
iš miesto vandentiekio tinklo, geriamas vanduo bus pristatomas
plastikinėse
talpose.
Apskaičiuotas
darbuotojų
vandens
suvartojimas siekia 31,50 m3 per mėn. arba iki 378 m3 per metus.
Technologiniuose procesuose numatoma sunaudoti iki 100 m3
vandens per mėnesį arba 1200 m3 per metus

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus teritorijoje įrengta lietaus nuotekų
surinkimo sistema su valymo įrenginiais (30 l/s našumo naftos
gaudyklė su smėliagaude). Nuo galimai taršios teritorijos surinktos
ir iki leistinų normų išvalytos paviršinės nuotekos ir nuo pastatų
stogų surinktos nevalytos paviršinės nuotekos (sąlyginai švarios
paviršinės nuotekos) išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“
eksploatuojamus lietaus nuotekų kanalizacijos tinklus.



Patalpos, kuriose vykdoma UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus atliekų tvarkymo veikla, nešildomos.



UAB „Rafimeta“ patalpos šildomos elektra.



Dėl UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus veiklos į aplinkos orą iš organizuotų stacionarių taršos
šaltinių teršalai neišsiskirs.



UAB „Žalvaris“ Kauno skyriuje atlikus kvapų matavimus buvo nustatyta, kad pavojingųjų
atliekų laikymo zonose išsiskiria tam tikros kvapo koncentracijos. Įvertinus tai, kad šiose
zonoje laikomi įv. lakai, dažai, tirpikliai, alyvos atliekos ir pan., tai į aplinkos orą išsiskiria ir
lakieji organiniai junginiai. Vadovaujantis atliktais kvapų matavimai apskaičiuoti ir iš
neorganizuotų taršos šaltinių į aplinkos orą išsiskiriantys lakiųjų organinių junginių kiekiai (t.š.
602-607).



Dėl UAB „Rafimeta“ veiklos į aplinkos orą išmetimų iš stacionarių taršos šaltinių nebus.

m3/m

Per metus į tinklus išleidžiama iki 12725,62
paviršinių
nuotekų, iš kurių 9030,67 m3/m paviršinių nuotekų surenkama
nuo galimai taršių teritorijų (apie 1,6119 ha plotas).

2019-10-22
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša
Tarša iš mobilių taršos šaltinių


Į UAB „Žalvaris“ Kauno skyrių atvažiuos iki 8 sunkiasvorių automobilių/val.
ir iki 10 lengvųjų automobilių/val.



Dėl UAB „Rafimeta“ veiklos atvažiuos iki 2 sunkiasvorių automobilių/val.
(priimam, kad tą pačią valandą atvažiuos maksimalus dienos
autotransporto srautas) ir iki 10 lengvųjų automobilių/val.

Bendras į PŪV sklypą atvažiuojančių automobilių srautas:


dienos metu į teritoriją atvažiuos iki 10 sunkiasvorių automobilių/val. ir
iki 20 lengvųjų automobilių/val.;



vakaro ir nakties metu į teritoriją autotransportas nevažiuos.

2019-10-22
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Tarša į aplinkos orą
Teršalas ir skaičiuotinas
laikotarpis

Ribinė vertė

Tik įmonių tarša (1 var.)
Didžiausia
koncentracija

Koncentracija,
ribinės vertės
dalimis

Didžiausia
koncentracija

1

2

3

4

5

6

CO 8 valandų slenkančio
vidurkio 100-asis
procentilis

10 mg/m³

0,01159 mg/m³

0,00116

0,4164 mg/m³

0,0416

0,0257

1,03 µg/m³

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

Kartu su foniniu užterštumu (2 var.)
Koncentracija,
ribinės vertės
dalimis

NO₂ metų vidurkis

40 µg/m³

31,96 µg/m³

0,799

NO₂ 1 valandos 99,8-as
procentilis

200 µg/m³

8,579 µg/m³

0,0429

32,3 µg/m³

0,161

KD₁₀ metų vidurkis

40 µg/m³

0,02579 µg/m³

6,45e-4

33,99 µg/m³

0,850

KD₁₀ 24 valandų 90,4-as
procentilis

50 µg/m³

0,04679 µg/m³

0,0009

33,99 µg/m³

0,680

KD₂,₅ metų vidurkis

25 µg/m³

0,01341 µg/m³

0,0005

16,86 µg/m³

0,674

LOJ 24 valandų 100-asis
procentilis

nenustatyta*

1132 µg/m³

-

1254 µg/m³

-

LOJ valandos 98,5-as
procentilis

nenustatyta*

713 µg/m³

-

835 µg/m³

-
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Kvapai


32

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

2019-10-22

34

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Kvapai

Įvertinus tai, kad UAB „Žalvaris“, adresu Palemono g. 1, Kaunas ne vienerius metus vykdo atliekų
tvarkymo veiklą, tai siekiant nustatyti sklindančio kvapo koncentracijas buvo atlikti kvapų
matavimai UAB „Žalvaris“ Kauno skyriuje, t.y. buvo išmatuotos kvapo koncentracijos:


tepalų, kuro ir oro filtrų apdorojimo zonoje (pastate);



įv. pavojingų atliekų laikymo patalpoje (pastate);



po filtrų apdorojimo gautų sudėtinių dalių laikymo zonoje (pastate);



alyvų atliekų laikymo zonoje (atviroje aikštelėje).



UAB „Rafimeta“ vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymu.



Vadovaujantis atliktais matavimais nustatytos kvapų koncentracijos ir sumodeliuota kvapų sklaida.



Buvo modeliuojama tokia „blogiausio scenarijaus“, kad UAB „Žalvaris“ Kauno skyriuje bus
kiekvienos pavojingosios atliekos laikomas didžiausias planuojamas laikyti atliekų kiekis ir visos šios
atliekos skleis kvapus.
2019-10-22
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Kvapai
Kvapo koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad už PŪV sklypo ribų
kvapo koncentracija neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Prie
PŪV sklypo ribų didžiausia kvapo koncentracija nepalankiomis meteorologinėmis
sąlygomis susidaro ties 11 tašku (4,74 OUE/m3) šiaurinėje įmonės dalyje. Artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje (Naktigonės g. 3, Kaunas) kvapų koncentracijos siekia 0,38
OUE/m3.

2019-10-22



tepalų, kuro, oro filtrų perdirbimo linijos triukšmo lygis - 87,3 dBA;



smulkintuvo keliamas triukšmo lygis – 85 dBA;



antrinių žaliavų preso keliamas triukšmo lygis – 74,6 dBA;



šaldiklio keliamas triukšmo lygis – 74 dBA;

Uhtna RS100 smulkintuvas keliamas triukšmo lygis – 81,1 dB(A);



sensorinio separatorius keliamas triukšmo lygis – 90 dB(A);



plaktukinio malūno keliamas triukšmo lygis – 90-95 dB(A);



įvertinti sklype UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB
„Rafimeta“ ūkinių veiklų skleidžiamą triukšmą bei po sklypą
važinėjančio autotransporto skleidžiamą triukšmą.

2019-10-22



Autotransporto srautai po veiklos išplėtimo



UAB „Žalvaris“ Kauno skyrių per valandą atvažiuos:





UAB „Rafimeta“ veiklos keliamo triukšmo lygio vertinimą buvo atsižvelgta į
tai, kad atsiranda nauji triukšmo šaltiniai:
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Triukšmo vertinimas: mobilūs šaltiniai

Atliekant UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus veiklos keliamo triukšmo lygio
vertinimą buvo atsižvelgta į tai, kad atsiranda nauji triukšmo šaltiniai:


Tikslai:

37

Triukšmo vertinimas: stacionarūs šaltiniai


Triukšmas

iki 8 sunkiasvorių automobilių ir iki 10 lengvųjų automobilių.
po teritorija dienos metu važinės autokrautuvai, kurių keliamas triukšmo lygis siekia iki 76
dB(A).

UAB „Rafimeta“ per valandą atvažiuos:


iki 2 sunkiasvorių automobilių ir iki 10 lengvųjų automobilių.



po teritorija dienos metu važinės autokrautuvai, kurių keliamas triukšmo lygis siekia iki 78,7
dB(A)

laidų malimo įrenginio keliamas triukšmo lygis – 85 dB(A).
2019-10-22
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Triukšmo vertinimas

Triukšmo vertinimas


UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius dirbs 252 dienas per metus šiomis darbo
valandomis: I – V nuo 8.00 val. iki 16.30 val.; visą parą dirba konteinerio tipo
šaldiklis ir esant poreikiui smulkintuvas bus eksploatuojamas 16 val./parą;



UAB „Rafimeta“ dirbs 252 dienas per metus šiomis darbo valandomis: I – V nuo
6.00 val. iki 22.00 val., tačiau sunkusis transportas ir krovos darbai bus
atliekami tik nuo 8.00-17.00 val.; nuo 17.00 val. visa veikla bus vykdoma tik
uždarose patalpose.

2019-10-22
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Prognostinis triukšmo vertinimas

Triukšmo sklaidos rezultatai



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, šaldiklis + po teritoriją važinėja maksimalūs
valandiniai transporto srautai ir autokrautuvai;



vakaro metu teritorijoje veikia šaldiklis ir uždarose patalpose veikia UAB „Rafimeta“
įrenginiai;



nakties metu teritorijoje veikia šaldiklis;



atskirai buvo sumodeliuotas dienos metu autotransporto, važiuojančio Palemono gatve
keliamas triukšmo lygis.
2019-10-22

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.
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Triukšmo sklaidos rezultatai
Vieta

Triukšmo rodiklis
L(dienos)

L(vakaro)

L(nakties)

(7.00-19.00)

(19.00-22.00)

(22.00-7.00)

PŪV teritorijoje veikiančių esamų bei naujų stacionarių triukšmo šaltinių, autokrautuvų bei į teritoriją važiuojančio
padidėjusio sunkiasvorio ir lengvojo autotransporto srauto keliamas triukšmas 1
Planuojamos ūkinės veiklos šiaurinė sklypo riba
Planuojamos ūkinės veiklos rytinė sklypo riba
Planuojamos ūkinės veiklos pietinė sklypo riba
Planuojamos ūkinės veiklos vakarinė sklypo riba
Ties artimiausia gyvenamosios
(Naktigonės g. 3, Kaunas)

paskirties

teritorija

Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011
Maksimalus garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011

38,3-53,6

23,9-39,3

18,0-37,0

42,6-51,0

22,4-33,9

14,8-26,2

34,7-45,5

14,3-30,4

7,3-22,6

34,7-54,1

14,3-31,2

7,3-29,1

34,3

23,2

15,4

55

50

45

60

55

50

Ateities plentu ir Palemono gatve važiuojančio autotransporto keliamas triukšmas 2
Ties artimiausia gyvenamosios
(Naktigonės g. 3, Kaunas)

paskirties

teritorija

Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011
Maksimalus garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011

50,6

-

-

65

60

55

70

65

60
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Rizikos mažinimo priemonės

Triukšmo sklaidos rezultatai

Vykdant atliekų tvarkymo veiklas siūloma:

Įvertinus PŪV teritorijoje planuojamų abiejų įmonių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo
lygio įtaką foniniam triukšmo lygiui ties PŪV sklypo ribomis ir artimiausioje
gyvenamosios paskirties teritorijoje buvo nustatyta, kad po veiklų išplėtimo keliamas
triukšmo lygis dienos ir vakaro metu nežymiai įtakoja foninį triukšmo lygį, bet neviršija
leistinų triukšmo normų.
Įvertinus tiek esamų, tiek planuojamų UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB
„Rafimeta“ triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmo lygį, nustatyta, kad jie nei už
PŪV teritorijos ribų, nei artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje neviršija HN
33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių. Todėl galime teigti, kad PŪV keliamas
triukšmo lygis neigiamo poveikio aplinkai ir arčiausiai esančioms gyvenamosios
paskirties teritorijoms neturės.
2019-10-22
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Atliekos turi būti laikomos šių atliekų laikymui skirtose vietose, užtikrinant patalpų ir
teritorijos švarą bei tvarką.



UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius atliekų tvarkymo veiklas turi vykdyti vadovaujantis Aplinkos
apsaugos agentūros išduoto TIPK leidimo sąlygomis.



UAB „Žalvaris“ Kauno skyriuje infekuotos medicininės atliekos turi būti laikomos -18 °C
ir žemesnėje temperatūroje šaldiklyje.



Į UAB „Žalvaris“ Kauno skyrių priimtos infekuotos atliekos turi būti laikomos ne ilgiau
kaip iki 6 mėnesių.



Siekiant sumažinti šaldiklyje laikomų infekuotų medicininių atliekų keliamą riziką, UAB
„Žalvaris“ Kauno skyriuje turi būti pastoviai stebima, kad konteinerinio tipo šaldiklyje
būtų palaikoma ne aukštesnė nei -18 °C temperatūra.



Dingus elektros energijai ir gavus iš ESO informaciją, kad elektros tinklų gedimų
šalinimas gali užtrukti ilgiau nei 12 val. bus ieškoma pakaitinio šaldiklio, į kurį būtų
galima perkrauti tuo metu skyriuje laikomas infekuotas medicinines atliekas, arba
pajungiamas atsarginis dyzelinis elektros generatorius.



Nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento bei Paviršinių
nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas.
48
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Rizikos mažinimo priemonės

Išvada

Vykdant atliekų tvarkymo veiklas siūloma:


UAB „Rafimeta“ atliekų tvarkymo veiklas turi vykdyti vadovaujantis Aplinkos
apsaugos agentūros išduoto Taršos leidimo sąlygomis.



Vykdant ūkines veiklas turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.



PŪV teritorijoje išplėtus veiklą bus papildomai atlikti triukšmo lygio matavimai ties
PŪV sklypo ribomis.



Siekiant mažinti iš patalpų sklindantį triukšmą, UAB „Rafimeta“ patalpų durys turi
būti uždarytos ir atidaromos tik atliekų atvežimo/išvežimo metu.



Į teritoriją (į abi įmones) autotransportas atvažiuos tik darbo dienomis ir darbo
metu.



Nors UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus kvapo sklaidos prognostinio vertinimo rezultatai
parodė, kad kvapo koncentracija nesieks ribinės vertės ties sklypo riba bei ties
artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis, tačiau kvapo sklaidos prevencijai
rekomenduojama kvapą skleidžiančias atliekas kiek įmanoma daugiau laikyti
sandariai uždarose talpose.

Įvertinus UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“
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.
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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
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Jolanta Graudinyte
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jolanta Graudinyte <jolanta@ekokonsultacijos.lt>
antradienis 2019 m. spalis 29 11:45
'_Seniunija Petrasiunuose'
PVSV pristatymo protokolas
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 „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ planuojamos 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. lapkričio 4 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.
Taip pat prašome Jūsų protokolą pridėti prie Jūsų patalpose eksploatuojamos ataskaitos ir šiuos dokumentus dar
eksponuoti iki lapkričio 6 d.
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
From: _Seniunija Petrasiunuose [mailto:petrasiunai@kaunas.lt]
Sent: Monday, October 7, 2019 4:33 PM
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