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UAB „Mano mėsinė“ Žemės sklypo planas
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-02-24 12:43:37
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2560482
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2020-09-08
Adresas: Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Ąžuolų g. 2B
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5498-6902
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 4120/0100:1243 Didžiųjų Kabiškių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-1952-6720
Žemės sklypo plotas: 0.5656 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.5656 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.5656 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 28.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 3440 Eur
Žemės sklypo vertė: 2150 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 18900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-10-21
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-10-18
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100279432
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25
Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: ZIGMUNT ČAPLINSKI, gim. 1958-08-08
xxxxxxx
REGINA ČAPLINSKA, gim. 1965-08-11
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3492
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai:
7.1.

7.2.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB Mano mėsinė, a.k. 304417072
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-09-01 Nuomos sutartis
Plotas: 0.5656 ha
Aprašymas: Terminas- 10 metų
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-24
Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3492
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-01

8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1.
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-2753-(14.48.111 E.)
Plotas: 797.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08
9.2.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-2753-(14.48.111 E.)
Plotas: 5656.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08

9.3.

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-09-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-2753-(14.48.111 E.)
Plotas: 882.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=412001001243
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10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ŽIVILĖ ČEPULĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-03-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2403
2021-10-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-10-21

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-10-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-10-19 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-2821
Įrašas galioja: Nuo 2021-10-21

10.3.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-09-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 48SK-2753-(14.48.111 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ŽIVILĖ ČEPULĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5498-6902, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-03-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2403
2020-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
Dokumentą atspausdino

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=412001001243
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Planuojamų naudoti cheminių medžiagų SDL
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal ES reglamentą 1907/2006
Pildymo data:
Paskutinio peržiūrėjimo data:

2016.02.22
2018.02.18

Freonas R-449A
0092 versija:1.4

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Freonas R-449A
Pagal ES reglamentą Nr. 1907/2006
1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS
1.1 Pavadinimas: Freonas R-449A,
HFC-Art-Nr(n).: 0092
1.2 Nustatyti naudojimo būdai
SU22 - profesionalus naudojimas: viešas (administravimas, švietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)
SU3 - Pramoninis naudojimas: naudojimasis medžiagomis arba preparatais pramoniniuose objektuose
Rekomenduojama paskirtis
Šaldymas.
Tiekėjas:
UAB „BALTIC REFRIGERATION GROUP“
Adresas: S. Žukausko g.11, Ramučiai LT-54464 Kauno raj. Lietuva
Tel. +370 37 373248
Fax. +370 37 373198;
El. p.: info@brgroup.eu;
www.brgroup.eu

Telefonas skubiai informacijai suteikti:
LIETUVOS APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURAS:
Adresas: Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius
Tel. +370 5 2362052;
Fax. +370 5 236 21 42,
El. p.: info@tox.lt,
Avarinės tarnybos: 112

2. GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais.
Fiziniai Pavojai
Suspaustos dujos
Praskiestos dujos
H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
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2.2 Ženklinimo Elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS]

GHS02
Signaliniai žodžiai

Atsargiai

Pavojaus pranešimas (-ai) H280

Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Sandėliavimas

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

P403

Pavojingi ženklinimo ingredientai

1,1,1,2-tetrafluoretanas (R 134a),
2,3,3,3-Tetrafluorpropenas (R 1234yf)
Difruorometanas (R 32)
Pentafluoretanas (R 125)

Papildoma informacija apie pavojų (ES)
Sveikatos savybės

Asfiksuojanti didelė koncentracija.

Aplinkos savybės

Sudėtyje

yra

fluorintų

šiltnamio

efektą

sukeliančių dujų.
Specialios papildomų etikečių elementų tam tikriems mišiniams taisyklės
Išimtis tik iš skystos fazės.
2.3 Kiti pavojai
Susilietus su garuojančiu skysčiu galimas odos nušalimas arba sustingimas.
Didesnė koncentracija gali sukelti širdies aritmiją. Piktnaudžiavimas ar tyčinis įkvėpimas gali sukelti mirtį.
Informacija apie ypatingus pavojus žmonėms ir aplinkai
Dujos / garai sunkesni už orą.
Gali kauptis uždarose patalpose, ypač žemėje arba žemiau.
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šio mišinio medžiagos neatitinka REACH XIII priedo PBT / vPvB kriterijų.

3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
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3.1 Medžiagos
Netaikomos
3.2 Mišiniai
Pavojinga sudedamoji dalis

Cheminis

Koncentracija

CAS Nr.

EC Nr

pavadinimas
Tetrafluoroetanas (R-

REACH
Registracijos Nr.

25,7%

811-97-2

212-377-0

01-2119459374-33

24,7%

354-33-6

206-557-8

01-2119485636-25

25,3%

754-12-1

468-710-7

01-0000019665-61

24,3%

75-10-5

200-839-4

01-2119471312-47

134)
Pentafluoroetanas
(R125)
2,3,3,3Tetrafluoropropenas
(R 1234yf)
Difluorometanas (R32)

Papildoma rekomendacija H frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje. Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.
Bendra informacija
Įkvėpimas
Didelės koncentracijos gali sukelti dusinimą.
Simptomai gali apimti judrumo/sąmonės praradimą.
Auka gali nepajausti dusinimo.
Pašalinti nukentėjusį į nepaveiktą zoną, naudojant autonominį kvėpavimo aparatą.
Laikyti nukentėjusį šiltai ir atpalaiduotą.
Iškviesti gydytoją.
Taikyti dirbtinį kvėpavimą, jei kvėpavimas sustojo.
Sąlytis su akimis
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Nedelsiant praplaukite akis vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis. Gerai plaukite vandeniu mažiausiai 15 minučių.
Nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
Jei medicininė pagalba nedelsiant nesuteikiama, plaukite papildomai 15 minučių.
Sąlytis su oda
Susilietus su garuojančiu skysčiu galimas odos nušalimas arba sustingimas.
Nurijimas
Nurijimas nelaikomas galimu kenksmingo poveikio būdu.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Stiprios ekspozicijos atveju gali pasireikšti šie simptomai:
Sąmonės netekimas.
Širdies aritmija (sutrikęs širdies ritmas).
Galvos skausmas.
Pykinimas.
Sumišimas.
Svaigimas.
Susilietimas su skysčiu gali sukelti šaltus nudegimus / nušalimus.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Negalima vartoti adrenalino ir efedrino grupės preparatų.
Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu.
Netrinti paveiktos zonos.
Nedelsiant kreiptis į gydytoją

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1 Gesinimo priemonės
Alkoholiui atsparios putos
Sausieji milteliai
Anglies dioksido gesintuvai, bei vanduo.
Netinkama gesinimo priemonė
Stipri vandens srovė
5.2 Charakteristika
Gaisro atveju gali susidaryti pavojingos dujos.
Sprogių dujų mišinių susidarymas ore.
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Anglies monoksidas (CO)
Vandenilio fluoridas (HF)
Karbonilfluoridas.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.
Toliau purkšti vandeniu iš saugios vietos, kol talpa neatvėsta.
Ugnies sutramdymui naudoti gesinimo priemones.
Izoliuoti gaisro šaltinį ir leisti jam sudegti.
Papildoma informacija
Atvėsinkite nykstančius konteinerius vandens purškimo srove. Priešgaisrinės priemonės gali pakenkti ar sprogti
konteineriai. Gaisro likučiai ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti šalinami laikantis vietinių taisyklių.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Skubios pagalbos personalui žr. 8 skyrių.
Evakuoti zoną.
Laikykite žmones toli ir pasilikite priešais.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Jei įmanoma, sustabdykite produkto srautą.
Neišleisti į kanalizaciją / paviršinius vandenis / požeminius vandenis.
Neleiskite plisti plačiajai sričiai (pvz., Izoliavimo ar alyvos barjerams).
Neleiskite patekti į kanalizaciją, rūsius ir darbo vietas, ar bet kurioje vietoje, kur jo kaupimas gali būti pavojingas.
Jei būtina, saugokite sprogstamuosius indus sandėliuojančiose pakuotėse.
Neišleiskite į podirvį / dirvą.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Įrenkite tinkamą vėdinimą.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Saugus naudojimas: žiūrėti 7 skyrių
Utilizavimas: žiūrėti 13 skyrių
Asmeninės apsaugos priemonės: žr. 8 skyrių

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Saugaus naudojimo patarimai
Naudokite tik kruopščiai vėdinamose patalpose.
Perkėlimas ir tvarkymas tik uždarose sistemose.
Konteinerių temperatūra negali būti didesnė kaip 50 ° C.
Negalima šildyti atvira liepsna.
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Darbinis slėgis talpykloje neturi viršyti gryno produkto sočiųjų garų slėgio, esant 50 ° C temperatūrai.
Užtikrinkite gerą kambario vėdinimą net žemėje (garai yra sunkesni už orą).
Neleiskite, kad balionai nukristų.
Vengti patekimo į aplinką.
Užtikrinkite, kad vožtuvo apsaugos įtaisas būtų tinkamai sumontuotas.
Įsitikinkite, kad vožtuvo išleidimo angos dangtelio veržlė arba kištukas (jei yra) yra tinkamai pritvirtintas.
Vamzdžių ir vožtuvų valymas su inertinėmis dujomis - išvengti: vandens, tirpiklių.
Bendros apsaugos priemonės: neįkvėpti dujų
Higienos priemonės: darbe nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusiplaukite rankas prieš pertraukas ir po darbo.
Patarimai apsaugai nuo gaisro ir sprogimo.
Produktas nėra degus. Esant hermetizuotam orui, deguoniui ar kitiems oksidatoriams, jis gali tapti degus.
Atkreipkite dėmesį į bendras vidaus ugnies prevencijos taisykles.
7.2 Saugojimo sąlygos
Uždaros, gerai ventiliuojamos patalpos, apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių.
Patalpoje pagal galimybes palaikyti pastoviai neaukštą temperatūrą, ne aukštesnę negu +50°C.
Sandėliai turi būti pažymėti skiriamuoju ženklu “Nedegios suspaustos dujos”.
Medžiagos, naudojamos talpų gamybai – aliuminio lidiniai, normalizuotas anglinis plienas ir nerūdijantis plienas.
Kitos medžiagos yra ISO 11114.
Saugumo užtikrinimui
Negalima laikyti degiųjų medžiagų.
Negalima laikyti spontaniškai degių medžiagų.
Negalima laikyti kartu su sprogmenimis.
Negalima laikyti kartu su infekcinėmis medžiagomis.
Negalima laikyti kartu su radioaktyviomis medžiagomis.
Negalima laikyti kartu su toksiniais skysčiais ar toksiškomis kietosiomis medžiagomis.
Negalima laikyti kartu su maistu.
Negalima laikyti kartu su oksiduojančiais skysčiais arba kietosiomis medžiagomis.
Daugiau apie saugojimo sąlygas
Laikyti uždarytą indą vėsioje ir laidoje vietoje. Laikyti tik originalioje talpykloje ne aukštesnėje kaip 50 ° C
temperatūroje (= 122 ° F).
Neleiskite, kad balionai nukristų. Apsaugokite nuo karščio.
7.3 Rekomendacija (-os) numatytam naudojimui
Naudoti pagal reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1 Kontrolės parametrai
Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo vietoje ribos turi būti kontroliuojamos
Svarbus komponentas
1,1,1,2Tetrafluoroetanas(HFC
134a)

Rūšis
tinkamas, 8 h.

Vertė
4240mg/m3 1000ppm

Pastaba
EH40, JAV
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DNEL-/PNEC-vertės
DNEL DARBUOTOJAS
Svarbus komponentas

Rūšis

Vertė

Pastaba

Pentafluoretanas (R-125)

Darbuotojai - įkvėpus,

16444 mg/ m3

Įvertinimo faktorius 7,5

7035mg/m3

Įvertinimo faktorius 7,5

23000 mg/ m3

Įvertinimo faktorius 5,

Sisteminis, ilgalaikis

Difluorometanas (R32)

Darbuotojai - įkvėpus,
Sisteminis, ilgalaikis

2,3,3,3-Tetrafluoropropenas
(R 1234yf)

Darbuotojai - įkvėpus,
Sisteminis, ilgalaikis

1,1,1,2-Tetrafluoroetanas(HFC

Darbuotojai - įkvėpus,

134a)

Sisteminis, ilgalaikis

ekstrapoliacija

13936 mg/ m3

Įvertinimo faktorius 7,5

DNEL VARTOTOJAS
Svarbus komponentas

Rūšis

Vertė

Pastaba

Pentafluoretanas (R-125)

DNEL - įkvėpus,

1753 mg/ m3

Įvertinimo faktorius 25

750 mg/ m3

Įvertinimo faktorius 25

186400 mg/ m3

Įvertinimo faktorius 5,

Sisteminis, ilgalaikis

Difluorometanas (R32)

DNEL - įkvėpus,
Sisteminis, ilgalaikis

2,3,3,3-Tetrafluoropropenas
(R 1234yf)

DNEL - įkvėpus,
Sisteminis, ilgalaikis

1,1,1,2-Tetrafluoroetanas(HFC

DNEL - įkvėpus,

134a)

Sisteminis, ilgalaikis

ekstrapoliacija

2476 mg/ m3

Įvertinimo faktorius 15
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PNEC VERTĖS
Svarbus komponentas

Rūšis

Vertė

Pastaba

Vandens aplinka

1 mg/l

Įvertinimo faktorius 100,

(vandeninis,

ekstrapoliacija

pertraukiamas
išleidimas)
Pentafluoretanas (R-125)
Vandens aplinka

0,1 mg/l

(gėlas vanduo)

Nuosėdos (gėlo

Įvertinimo faktorius 1000,
ekstrapoliacija

0,6 mg/kg

ekstrapoliacija

0,534 mg/ kg

ekstrapoliacija

0,142 mg/l

Įvertinimo faktorius 1000

1,42 mg/l

Įvertinimo faktorius 100

0,25 mg/l

Įvertinimo faktorius 10,

vandens)
PNEC nuosėdos,
gėlo vandens
PNEC vandens, gėlo
vandens
Difluorometanas (R32)
PNEC vandeninis,
pertraukiamas
išleidimas
PNEC vandens, gėlo
vandens

PNEC vandens, jūros

ekstrapoliacija

0,025 mg/l

vanduo

PNEC vandeninis,

Įvertinimo faktorius 100,
Ekstrapoliacija

0,33 mg/l

Įvertinimo faktorius 100,

2,3,3,3-Tetrafluoropropenas
pertraukiamas
(R 1234yf)

ekstrapoliacija

išleidimas
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PNEC nuosėdos,

1,35 mg/ kg dw

ekstrapoliacija

0,135 mg/ kg dw

ekstrapoliacija

0,72 mg / kg dw

Apskaičiavimo metodas

gėlo vandens

PNEC nuosėdos, jūrų
vanduo

PNEC dirvožemis

neegzistuoja
PNEC vandens, gėlo

0,1 mg/l

Įvertinimo faktorius 1000,
Apskaičiavimo metodas

vandens
1,1,1,2-Tetrafluoroetanas (R

neegzistuoja
134a)
PNEC vandeninis,

1 mg/l

Įvertinimo faktorius 100,

pertraukiamas

Apskaičiavimo metodas

išleidimas

neegzistuoja

PNEC vandens, gėlo

0,1 mg/l

vandens
PNEC vandens, jūros

Ekstrapoliacija
0,01 mg/l

vanduo
PNEC vandeninis,

Įvertinimo faktorius 1000,

Įvertinimo faktorius 1000,
Ekstrapoliacija

1 mg/l

pertraukiamas

Įvertinimo faktorius 100,
Ekstrapoliacija

išleidimas
PNEC nuotekų
valymo įrenginiai

73 mg/l

Įvertinimo faktorius 10,
Ekstrapoliacija

(STP)

8.2 Poveikio kontrolė
Kvėpavimo takų apsauga
Laikyti kvėpavimo aparatą, kuris būtų lengvai pasiekiamas avariniam naudojimui. Nenaudokite jokio filtro aparatų.
Kvėpavimo takų apsauga, atitinkanti EN 137.
Gelbėjimo ir priežiūros darbų metu sandėliavimo patalpose naudojami nuo aplinkos nepriklausomi kvėpavimo
aparatai, dėl uždusimo pavojaus.
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Rankų apsauga
Dirbant su indais mūvėti darbines pirštines.
Rekomendacija: EN 388 Apsauginės pirštinės nuo mechaninių pavojų.
Akių ir (arba) veido apsaugos priemones
Apsauginiai akiniai, atitinkantys EN 166, padidėjusios rizikos atveju pridedamas apsauginis veido
skydelis.
Kitos apsaugos priemonės
Apsauginiai batai su plienine apsauga pirštams.
Kūno dengimo darbo drabužiai arba chemikalams atsparus kostiumas padidėjusiam pavojui.
Atitinkama inžinerinė kontrolė
Perkelti ir valdyti tik uždarose sistemose.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma:

Dujos/suskystintos pagal slėgį

Spalva:

Bespalvis

Kvapas:

Silpnai eterinis

Užuodimo slenkstis:

Kvapo

savybės

yra

subjektyvios

ir

neadekvačios, kad perspėtų apie per didelį
poveikį.
pH:

Netaikomas

Lydymosi temperatūra:

Nenustatyta

Virimo temperatūra

-46 ° C 1013 hPa

Liepsnos temperatūra:

Netaikoma

Įpurškimo greitis

> 1 cm/s

Degumas:

Nedegi

Užsidegimo temperatūra:

Nenustatyta

Apatinė sprogimo riba -

Nėra duomenų

Viršutinė sprogimo riba -

Nėra duomenų

Masinis tankis:

Nėra duomenų

Garų slėgis:

12748 hPa 25 ° C

Santykinis tankis:

1,1 g/cm3 25 °C, informacija apie skystą fazę

Garų tankis:

3,07 1013 hPa, oras = 1

CCl4=1

Tirpumas (-ai)
Tirpumas vandenyje:

Nėra duomenų

Pasiskirstymo koeficientas (noktanolis/vanduo):

Nenustatyta
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Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Nenustatyta

Skilimo temperatūra:

Nenustatyta

Klampumas

Nenustatyta

-

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:

Netaikoma

Oksidacinės savybės:

Netaikoma

9.2 Kita informacija
Dujos/garai sunkesni už orą. Gali kauptis uždarose erdvėse, ypač žemės lygyje ar žemiau jo.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktyvumas
Žr. Skyrių "Pavojingų reakcijų galimybė"
10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis (žr. 7 skyrių).
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Gali smarkiai reaguoti su oksidatoriumi.
Gali sudaryti sprogstamą mišinį su oru.
Reakcijos su šarminiais metalais.
Reakcijos su žemės šarminiais metalais.
Reagavimas su metalais miltelių pavidalu.
Reakcijos su metalo druskomis miltelių pavidalu.
Reakcijos su šarmais.
10.4 Vengti sąlygų
Šildant didėja slėgis, padidindamas sprogimo riziką.
Venkite kontakto su atvira liepsna, švytieji metaliniai paviršiai ir tt.
10.5 Nesuderinamo medžiagos
Metalai miltelių pavidalu.
Metalo druskos miltelių pavidalu.
Stiprūs oksidatoriai.
Šarminiai metalai.
Žemės šarminiai metalai.
10.6 Pavojingi destrukcijos produktai
Anglies monoksidas
Anglies dioksidas
Fluorofosgenas
Vandenilio fluoridas
Karbonilfluoridas
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Terminis skilimas
Pastaba: Neskyla, jei naudojamas kaip nurodyta.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Toksikologinio poveikio informacija
Ūmus toksiškumas/dirginimas/sensibilizacija
LD50 Ūmus toksiškumas – įkvėpimas

Tyrimas techniškai neįmanomas.

LD50 Ūmus toksiškumas – odos

Tyrimas techniškai neįmanomas.

Aštrus toksiškumas
LC50- >405000 ppm - 4 h trukmės ekspozicija (žiurkėms).
Odos dirginimas: mažas dirginantis poveikis - nereikia ženklinti.
Akių dirginimas: mažas dirginantis poveikis - nereikia ženklinti.
Odos sensibilizacija: nejautrinanti, (laboratoriniai gyvūnai)
Jautrinimo kvėpavimo sistema: nejautrinanti, (laboratoriniai gyvūnai)
Poūmio toksiškumas - kancerogeniškumas
Pakartotinių dozių
Toksiškumas žiurkė.
Poveikio būdas: Įkvėpus R-1234yf. NOAEL 233 mg/, - nėra toksikologinio poveikio.
Reprodukcija : Tyrimų su gyvūnais reprodukcijos tyrimų metu toksinio poveikio požymių nenustatyta.
Karcerogeniškumas: Esami duomenys nepateisina klasifikavimo kaip kancerogeno.
Mutageniškumas Jokios eksperimentinės informacijos apie genotoksiškumą in vivo nėra.
Toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)
Duomenų nėra
Toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)
Duomenų nėra
Aspiracijos pavojus
Netaikomas
! Toksiškumo bandymas (papildoma informacija)
Nėra jokių kancerogeninių poveikių žmonėms požymių.
Praktikos patirtis
Gali sukelti nušalimus.
Dujos turi silpnų poveikį.
Įkvėpus sukelia narkotinį poveikį / intoksikaciją.
Papildoma informacija
Gaminys nebuvo išbandytas.
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Informacija gaunama iš atskirų komponentų savybių.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas
Žuvims: LC50: 450 mg/l (96h trukmė)
Dafnijoms: EC50: 980 mg/l (48h trukmė)
Dumbliams: EC50 > 142 mg/l

12.2 Biologinis skilimas
3% (28 d), nėra lengvai skaidomas
12.3 Bioakumuliacija
Bioakumuliacija yra neįtikėtina.
12.4 Judrumas dirvožemyje
Nenustatyta. Absorbcija dirvožemyje nėra tikėtina
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šiame mišinyje esančios medžiagos neatitinka REACH reglamento XIII priedo PBT / vPvB kriterijų.
12.6 Kitas neigiamas poveikis
Sudėtyje yra fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kai išleidžiama dideliais kiekiais, gali skatinti
šiltnamio efektą. Mišinio GWP vertę ir kiekius žr. indo etiketėje
ODP: 0
GWP: 1397

Bendras nurodymas
Naudoti pagal reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Vengti patekimo į
aplinką.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Šios atliekos priskiriamos pavojingoms atliekoms.
Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus
Preparato atliekos
Rekomenduojama šalinti autorizuotose įmonėse kaip pavojingą atlieką. Atliekų statistinės klasifikacijos kodas
pagal EWC: 14 06 01.
Užterštos pakuotės
Produktas pakuotėje (slėginiuose induose) nesikaupia. Slėginį indą grąžinti tiekėjui arba gamintojui.
Europos atliekų kodeksai
Talpykla: 14 06 01*: chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC
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14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. UN NR.
14.2. JT tinkamas
krovinio pavadinimas

ADR/RID
1078
Šaldymo dujos, N.O. S.
1,1,1,2 Tetrafluoretanas;
Pentafluoretanas.
2.2

IMDG
1078
Šaldymo dujos, N.O. S.
1,1,1,2 Tetrafluoretanas;
Pentafluoretanas.
2.2

14.3 transporto
pavojingumo klasė
14.4 pakavimo grupė
14.5. Pavojus
Netaikomas
Netaikomas
aplinkai
14.1 Specialios atsargumo priemonės vartotojui

IATA/DGR
1078
Šaldymo dujos, N.O. S.
1,1,1,2 Tetrafluoretanas;
Pentafluoretanas.
2.2
Netaikomas

Turi būti atsižvelgiama į saugos duomenų lapo 6, 7 ir 8 skyriuose išvardytas apsaugos priemones.
14.2 Gabenimas be taros pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Netaikomas.
Pagal IBC kodeksą vežimas neapsaugotas.
Žemės ir vidaus navigacijos transportas ADR / RID
Pavojaus etiketė (-ės) 2.2
Tunelio apribojimo kodas C / E
Klasifikavimo kodas 2A

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Cheminės medžiagos ar mišinio saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos teisės aktai
Kiti teisės aktai (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Reglamentas (ES) Nr. 2015/2068, pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatantis produktų ir įrangos, kuriose
yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, etiketes.
Reglamentas (ES) Nr. 2015/2067, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatoma stacionarios šaldymo,
oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos ir su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sertifikavimu.
Kiti įsakai
Naudojamas tik pramoniniais tikslais.
Tik profesionaliems vartotojams.
Turinys: >=99 %

25 °C 12748 hPa

15.2 Cheminės saugos vertinimas
Šio mišinio cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. Turi būti atsižvelgiama į saugos duomenų lapo 6, 7 ir 8
skyriuose išvardytas apsaugos priemones.
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16. KITA INFORMACIJA
Rekomenduojami naudojimo būdai ir apribojimai
Naudoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Laikytis nacionalinių ir vietinių cheminių medžiagų taisyklių.
Tolimesnė informacija
Informacija, pateikta duomenų saugos lape, yra atitinkanti paskutinius duomenis, informaciją
ir žinias šios informacijos paskelbimai datai. Informacija pateikiama kaip saugios prekybos, vartojimo,
saugojimo, transportavimo nuoroda ir nenaudojama kaip garantijos ar kokybės specifikacija. Informacija
pateikta tik apie specifinę medžiagą ir netinkama, kai ši medžiaga naudojama kartu su kitomis medžiagomis
ar procesuose, nepaminėtose tekste. Galutinė atsakomybė už produkto tinkamą naudojimą tenka vartotojui.
Šia informacija negalima suteikti garantijos specifinėms medžiagos savybėms.
UAB „Baltic refrigeration group“ neprisiima jokios atsakomybės dėl avarijų ar nelaimingų
atsitikimų, kilusių dėl neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo.
Nurodymas apie pakeitimus:
"!" = Pakeisti duomenys, palyginti su ankstesne versija. Ankstesnė versija: 1.3!
Tekste nurodytos H-frazės:
H280

suslėgtos dujos, šildomos gali sprogti

H220

ypač degios dujos
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Sklypo sutvarkymo plano kopija
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150
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Planas su projektuojamų patalpų išdėstymu

151
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Sklypo planas su inžineriniais tinklais

153

154
13

8

Siūlomos SAZ ribų planas

155

UAB „MANO MĖSINĖ“ ŠVIEŽIOS MĖSOS PERDIRBIMO VEIKLAI, ADRESU ĄŽUOLŲ G. 2B, PILIAKALNIO K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R. SAV.
SIŪLOMOS SAZ RIBOS

1

2

3

4

7

5

6

Eksplikacija:
- Siūlomos SAZ ribos (SAZ dydis – 0,5656 ha).
1. X/Y: 6082241.84/594130.98
2. X/Y: 6082239.47/594169.87
3. X/Y: 6082212.51/594182.84
4. X/Y: 6082177.98/594208.14
5. X/Y: 6082177.08/594238.25
6. X/Y: 6082158.05/594252.20
7. X/Y: 6082165.27/594122.88
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Triukšmo modeliavimo žemėlapiai

157

594000

594050

594100

594150

594200

594300

UAB "Mano mėsinė" PŪV teritorijoje planuojamų
stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas
triukšmas; L (dienos metu)

6082350

6082300

Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 61
15.8
Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 112

31.5

Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 110

6082250

13.7

35.1

6082200

6082200

34.7

14.0

41.7
31.3

35.9
26.4
46.5

27.3

19.1

6082100

6082150

31.6

21.3

6082150

6082300
6082250

594250

0

593900

593950

6082350

593950

594000

594050

594100

594150

594200

5

10

594250

15

20

25 m

594300

>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

6082100

593900
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594000

594050

594100

594150

594200

594300

UAB "Mano mėsinė" PŪV teritorijoje planuojamų
stacionarių taršos šaltinių keliamas triukšmas;
L (vakaro ir nakties metu)

6082350

6082300

Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 61
15.0
Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 112

28.6

Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 110

6082250

13.2

17.7

6082200

6082200

13.2

13.6

41.6
11.1

35.4
8.2
15.7

8.7

4.5

6082100

6082150

28.2

5.7

6082150

6082300
6082250

594250

0

593900

593950

6082350

593950

594000

594050

594100

594150

594200

5

10

594250

15

20

25 m

594300

>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

6082100

593900
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593950

594000

594050

594100

594150

594250

594300

Dėl UAB "Mano mėsinė" PŪV teritorijoje planuojamos
vykdyti veiklos viešuoju keliu atvažiujančių transporto
priemonių keliamas triukšmas; L (dienos metu)

6082350

6082300

Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 61
44.3
Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 112

49.1

6082250

6082300
6082250

594200

6082350

593900

Mažųjų Kabiškių k.,
Bažnyčios g. 110

6082200

6082200

52.0

6082150
0

593900

593950

594000

594050

594100

594150

594200

5

10

594250

15

20

25 m

594300

>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

6082100

6082100

6082150

53.1
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Ataskaitos viešinimo dokumentai

161

162

163

164

Lina Sakalauskaitė-Pavelko
From:
Sent:
To:
Subject:

VRSA <vrsa@vrsa.lt>
penktadienis 2022 m. kovas 18 09:14
Lina Sakalauskaitė-Pavelko
RE: Dėl informacijos paskelbimo interneto svetainėje

Ačiū, gavome.

Danguolė Vilčinskaja
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr.raštvedybos inspektorė
Tel.(8 5) 275-19-61
El.p vrsa@vrsa.lt
Rinktinės g.50 (201 kab.)
09318 Vilnius,Lietuva
www.vrsa.lt

From: Lina Sakalauskaitė-Pavelko <lina.s@ekokonsultacijos.lt>
Sent: Friday, March 18, 2022 9:01 AM
To: VRSA <vrsa@vrsa.lt>
Subject: Dėl informacijos paskelbimo interneto svetainėje
Laba diena,
Esame parengę UAB „Mano mėsinė“ šviežios mėsos perdirbimo veiklai, adresu Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k.,
Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita).
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje 2020-10-27
paskelbė informaciją, kad „Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ vykdymą,
rekomenduoja šalyje paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu viešo visuomenės
supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita susirinkimą ir kitas visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinime procedūras vykdyti elektroninėmis
komunikacijos priemonėmis“. Taip pat vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu,
Ataskaitos rengėjas informacinį pranešimą apie planuojamą veiklą, viešą Ataskaitos eksponavimą bei viešą
pristatymą visuomenei ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki internetinės vaizdo transliacijos būdu organizuojamo
viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita susirinkimo dienos turi
paskelbti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, interneto svetainėje.
Prašome Jūsų informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą paskelbti Jūsų savivaldybės interneto svetainėje iki
2022 m. kovo 21 d. (raštas su prašymu bei informacinis pranešimas prie šio laiško prisegti).
Parašau patvirtinti, kad šį prašymą bei raštą gavote.
Pagarbiai,
1
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Lina Sakalauskaitė-Pavelko
Aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė
UAB „Ekokonsultacijos“
Mob. 8 670 06921
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Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Mano mėsinė“ (įmonės kodas
304417072), Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 640 26109, el. p.
vitold@caplinski.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 – šviežios mėsos perdirbimo veikla, adresu Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k.,
Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
PŪV aprašymas – UAB „Mano mėsinė“ planuoja vykdyti šviežios mėsos perdirbimo veiklą
(pjaustymas, nukaulinimas, malimas) be terminio apdorojimo.
Ataskaita
eksponuojama
UAB
„Ekokonsultacijos“
interneto
svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m.
balandžio 5 d.
Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2022 m. balandžio 5 d. 17.30 val. internetinės
vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 853 9219 6168,
Kodas:
516205,
nuoroda
https://us02web.zoom.us/j/85392196168?pwd=OXFlS0RlUTFIQnFtaWp0QktvSlNYQT09).
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2022 m. balandžio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima
kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p. lina.s@ekokonsultacijos.lt .
Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, adresu: Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8
5 264 96 76, el. p. vilnius@nvsc.lt.
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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 Vilniaus departamentui

2022-03-18

Nr. D-22-13

DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS
UAB „Mano mėsinė“ planuoja vykdyti šviežios mėsos perdirbimo (be terminio apdorojimo) veiklą
adresu, Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. Siekiant UAB „Mano mėsinė“
planuojamai vykdyti ūkinei veiklai nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas poveikio
visuomenės sveikatai vertinimas.
Šiuo metu yra parengta UAB „Mano mėsinė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita). Ataskaitos rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“ (Visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).
Informuojame, kad:



Ataskaita nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m. balandžio 5 d. bus eksponuojama UAB
„Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/.
viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2022 m. balandžio 5 d. 17.30 val. internetinės vaizdo
transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 853 9219 6168, Kodas:
516205,
nuoroda
https://us02web.zoom.us/j/85392196168?pwd=OXFlS0RlUTFIQnFtaWp0QktvSlNYQT09

Informacinio pranešimo kopija prie rašto pridedama.

PRIDEDAMA: Informacinis pranešimas (1 lapas).

Direktorė

Lina Šleinotaitė-Kalėdė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
Lina Sakalauskaitė-Pavelko, tel. (8 5) 274 54 91, el. p. lina.s@ekokonsultacijos.lt
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Informacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Mano mėsinė“ (įmonės kodas
304417072), Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 640 26109, el. p.
vitold@caplinski.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 – šviežios mėsos perdirbimo veikla, adresu Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k.,
Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
PŪV aprašymas – UAB „Mano mėsinė“ planuoja vykdyti šviežios mėsos perdirbimo veiklą
(pjaustymas, nukaulinimas, malimas) be terminio apdorojimo.
Ataskaita
eksponuojama
UAB
„Ekokonsultacijos“
interneto
svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m.
balandžio 5 d.
Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2022 m. balandžio 5 d. 17.30 val. internetinės
vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 853 9219 6168,
Kodas:
516205,
nuoroda
https://us02web.zoom.us/j/85392196168?pwd=OXFlS0RlUTFIQnFtaWp0QktvSlNYQT09).
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2022 m. balandžio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima
kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p. lina.s@ekokonsultacijos.lt .
Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, adresu: Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8
5 264 96 76, el. p. vilnius@nvsc.lt.
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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

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

2022-03-18

Nr. D-22-12

DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO IR POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
ATASKAITOS EKSPONAVIMO
UAB „Mano mėsinė“ planuoja vykdyti šviežios mėsos perdirbimo (be terminio apdorojimo)
veiklą adresu, Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. Siekiant UAB „Mano
mėsinė“ planuojamai vykdyti ūkinei veiklai nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, yra atliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Šiuo metu yra parengta UAB „Mano mėsinė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita). Ataskaitos rengėjas – UAB
„Ekokonsultacijos“ (Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr. VSL-308).
Atsižvelgiant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos internetinėje svetainėje 2020-10-27 paskelbtą informaciją – Sveikatos apsaugos
ministerija, siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.
152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ vykdymą, rekomenduoja šalyje
paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu viešo visuomenės supažindinimo su
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita susirinkimą ir kitas visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinime procedūras vykdyti
elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.
Taip pat vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų
tvarkos aprašu, Ataskaitos rengėjas informacinį pranešimą apie planuojamą veiklą, viešą Ataskaitos
eksponavimą bei viešą pristatymą visuomenei ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki internetinės
vaizdo transliacijos būdu organizuojamo viešo visuomenės supažindinimo su poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo ataskaita susirinkimo dienos turi paskelbti savivaldybės, kurios teritorijoje
planuojama ūkinė veikla, interneto svetainėje.
Prašome Jūsų informacinį pranešimą apie parengtą Ataskaitą paskelbti Jūsų savivaldybės
interneto svetainėje.
Informuojame, kad:
 Ataskaita nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m. balandžio 5 d. bus eksponuojama UAB
„Ekokonsultacijos“
interneto
svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenesinformavimas/.
 viešas supažindinimas su Ataskaita vyks 2022 m. balandžio 5 d. 17.30 val. internetinės
vaizdo transliacijos būdu.
Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 853 9219 6168 , Kodas: 516205,
nuoroda
https://us02web.zoom.us/j/85392196168?pwd=OXFlS0RlUTFIQnFtaWp0QktvSlNYQT09).
PRIDEDAMA: 1. Informacinis pranešimas (1 lapas);

Direktorė

Lina Sakalauskaitė-Pavelko, tel. 8 670 06921, el. p. lina.s@ekokonsultacijos.lt

Lina Šleinotaitė-Kalėdė
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Lina Sakalauskaitė-Pavelko
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

dvs.avilys.system@nvsc.lt
penktadienis 2022 m. kovas 18 09:38
lina.s@ekokonsultacijos.lt
Data 2022-03-18 Nr. 1-71370
Rastas_NVSC_del parengtos ataskaitos.pdf

Laba diena,
Informuojame, kad Jūsų dokumentas 2022-03-18 užregistruotas Nr. 1-71370.
Dokumento antraštė: DĖL PARENGTOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS
Pagarbiai, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1

171

KLASIFIKUOTIßSKELBIMAI

ßßßMßKOVOßßDß

¿EßMw ßSKLYßPAI
PERKA

Perka žemę visoje Lietuvoje, gali būti apleista, su bendraturčiais, išnuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus.
Laukiame įvairių pasiūlymų. Tel. 8 671 08 059.

"UßTAI
PERKA

Vilnius

Perkame butus Vilniuje. Gali būti be remonto. Siūlyti įvairius variantus. Tel.+370 683 73 159.

0ASßLAUßGOS
KONSULTACIJOS

Paskolos. Išperkame jūsų skolas iš antstolių, padengiame kitokias skolas įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Konsultacijos. Tel. 8 620 33 777.
Paskolos nuo 1000,- Eur iki 10 m. visoje Lietuvoje, užstatas – butas, namas. Konsultacijos. Tel. 8 698 09 250.

0RAßNEß̧ IßMAI
AKCININKŲ SUSIRINKIMAI

REKLAMA

LRYTASLTßßWWWLRYTASLT

ĮVAIRŪS

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB
vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies
nuostatomis parengė Elektroninių
ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Jurbarko rajono savivaldybėje“ (toliau –Planas)
ir pateikė Susisiekimo ministerijai
tvirtinimui. Su Plano sprendiniais
susipažinti galima Jurbarko rajono
savivaldybės interneto svetainėje
https://www.jurbarkas.lt/index.
php?67211691 ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.
lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos
Plano rengėjas projekto vadovas
Egidijus Jonuška, tel. 8 610 40 652,
el. p. egidijus.jonuska@telia.lt

Pranešame, kad yra šaukiamas eilinis visuotinis AB „Silikatas“ (juridinio asmens kodas 221968760, registruotos buveines adresas Savanorių pr. 124, Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris vyks 2022 m. balandžio 20
d. 10 val., Savanorių pr. 124, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9 val. susirinkimo dieną. Akcininkų apskaitos diena 2022 m. balandžio 12 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. 2021 metų bendrovės metinis pranešimas. 2.
Nepriklausomo auditoriaus išvada. 3. 2021 metų bendrovės ﬁnansinė atskaitomybė. 4. 2021 metų bendrovės Pranešimas. Vadovaujantis Lietupelno (nuostolio) paskirstymas. Dėl papildomos informacijos kreiptis į generalinį direktorių Vytautą Česnaus- vos Respublikos civilinio kodekso
ką, tel. 8 5 231 1850.
4.79 str., pranešame pastato - Ūkinis pastatas, unikalus Nr. 1094-0365AUKCIONAI
6071, adresas Vilnius, Bokšto g. 23B
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos SKELBIMAS
bendraturčiams, kad Arturas KurgiLietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) skelbia pripažinto nereikalin- nian ir Anastasia Kurginian ketina
gu arba netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto (toliau – Turtas) tiesioginį aukcioną. parduoti jiems nuosavybės teise
Aukcione bus parduodami naudoti rašomieji stalai, seifai, spausdintuvas ir vaizdo kamera. Tur- priklausančią šio pastato dalį (1/20)
to sąrašas ir pradinės jo pardavimo kainos skelbiamos STT interneto svetainėje http://www.stt. už 9 500 Eur (devynių tūkstančių
lt rubrikoje Administracinė informacija/Aukcionai bei STT facebook paskyroje.
penkių šimtų eurų) kainą, kuri turi
Aukcionas įvyks 2022 m. balandžio 8 d., 10.00 val., adresu: Jakšto g. 6, Vilnius. Pirmajame aukcione neparduotas Turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione, kuris įvyks tuo pačiu būti sumokėta iki pirkimo-pardaviadresu 2022 m. balandžio 15 d., 10.00 val. Turto kainos pakartotiniame aukcione bus mažina- mo sutarties patvirtinimo dienos arba gali būti sumokėta per 1 darbo
mos 30 (trisdešimt) procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos.
Dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą dieną nuo pirkimo-pardavimo sutarir asmens dokumentą, vyks aukciono dienomis nuo 9.00 iki 9.55 val. Aukcionas įvyks, jei jame ties patvirtinimo dienos. Nuosavydalyvaus ne mažiau kaip du dalyviai. Aukciono dalyvio ir žiūrovo dalyvavimas nemokamas.
bė į dalį 1/20 pastato perduodama
Už aukcione įsigytą Turtą atsiskaitoma pavedimu į STT sąskaitą LT40 7044 0600 0152 8098,
tik po visos kainos sumokėjimo. Praesančią AB SEB banke, per 3 (tris) darbo dienas aukcionui pasibaigus. Nupirktą Turtą laimėtošome ne vėliau kaip per vieną mėjas pasiima (iš tos vietos, kur vyko Turto apžiūra) per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo.
Aukciono rengėjas už Turto kokybę neatsako. Turtas gali būti neveikiantis. Aukciono dalyvis, nesį nuo pranešimo paskelbimo
dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad jis apžiūrėjo Turtą iki Turto pardavimo momento ir jo- spaudoje dienos, pareikšti raštu Vilkių pretenzijų dėl Turto komplektiškumo būklės ir/ar kokybės neturi.
niaus m. 32-ajam notarų biurui (adInformuojame, kad parduodamam Turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas, resas Konstitucijos pr. 29, Vilnius)
tretieji asmenys teisių į jį neturi.
savo pageidavimą ar atsisakymą
Turto apžiūra organizuojama 2022 m. kovo 28 – balandžio 1 dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00
pirkti parduodamą turtą šiame praval. adresu: Jakšto g. 6, Vilnius. Atsakingas asmuo – Violeta Sesicka, STT Veiklos administranešime nurodytomis sąlygomis. Per
vimo valdybos Turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 706) 63 286, el. p. violeta.
sesicka@stt.lt. Asmuo, atvykęs apžiūrėti turto, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį do- nurodytą terminą Vilniaus m. 32-ajam
notarų biure negavus atsakymo, bus
kumentą, kad būtų galima išduoti leidimą patekti į STT patalpas.
(Užs. 22AV33-65)
laikoma, kad bendraturčiai atsisako
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (ne- pasinaudoti pirmenybės teise.
galimu) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2022 m. ba- Inga Jurkonytė už 40 000,00 Eur
landžio 7 d. 10.00 val. adresu Saulėtekio al. 14, (VILNIUS TECH biblioteka), Vilnius. Nepardavus turto pirmaja- parduoda bendrąja nuosavybe esanme aukcione, antrasis vyks 2022 m. balandžio 13 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Išsamesnė informacija apie čias 1441/10000 dalis neįrengtos
aukcione parduodamą turtą ir sąlygas skelbiama interneto svetainėje vilniustech.lt/turtoaukcionai
pastogės, esančios Gėlių g. 4, Vil-

Informuojame apie kredito unijos „Neris“ pakartotiname eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2022 m.
kovo 10 d., priimtus sprendimus:
1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas priimtas.
5. 2022 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta;
6. Naujai kadencijai valdybos nariais išrinkti Egidijus Bernotas, Audrius Žvybas, Lukas Bernotas, Rasa Čižaitė – Lesluyes, Asta Stankūnienė;
6.1. Valdybos pirmininke išrinkta Rasa Čižaitė – Lesluyes;
7. Naujai kadencijai paskolų komiteto nariais išrinkti Laima
Vilimaitė –Bernotienė, Natalija Čop, Liudmila Latuškina;
7.1. Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Natalija Čop;
8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
9. Unijos nariai informuoti apie tai, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas;
10. Unijos naujų įstatų redakcijai pritarta.
Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją – Kristina Pavliukianec, tel. nr. +370 5 279 7167, el. p. info@nerieskreditai.lt
(Užs. 22AVI1-129)

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB vadovaujantis 2019 06 06 LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos
planas Telšių rajono savivaldybėje“ (toliau –Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Su Plano sprendiniais susipažinti galima Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.telsiai.lt/go.php/
lit/Apie-parengta-viesuju-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturossiu-rajono-savivaldybeje ir Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-planas-telia-apsaugos-zonos-planas-telsiurajono-savivaldybeje. Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel. 8 610 40 652, el. p. egidijus.jonuska@telia.lt
PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
Informuojame, kad LR Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ PKU Visuotinis narių susirinkimas 2022 03 30 d. 16.00 val. gyvai nebus organizuojamas. Balsavimas yra vykdomas tik nuotoliniu būdu. Prašymo formą ir biuletenį galite rasti interneto svetainėje https://www.pareigunuunija.lt/kontaktai/dokumentu_formos/, kuriuos užpildžius būtina skanuotus/fotografuotus atsiųsti el. paštu info@pareigunuunija.lt arba originalus siųsti reg. paštu adresu Birželio 23-osios g. 15, Vilnius, iki kovo 30 d. 15 val. Biuletenyje balsuojama pagal žemiau pateiktos darbotvarkės klausimus: 1. 2021 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 2. 2021 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 3. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 4. 2021 m. metinių ﬁnansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) projekto pristatymas.
Metinių ﬁnansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvirtinimas. 5. 2022-2024 m. veiklos plano
tvirtinimas. 6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 7. Kredito unijos įstatų keitimas. Norėdami susipažinti su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis kredito unijos nariai gali kreiptis asmeniškai į uniją el. paštu info@pareigunuunija.
lt Įgaliotas asmuo teikti išsamią informaciją - Tomas Vaitkunskas, tel.: 8
673 98 414, 8 5 260 8934.

niuje, visą kainą sumokant prieš
Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 17 d. mirus Antaninai Trušienei, gim. 1932 06 13, yra atiradęs palikimas. sandorio pasirašymą. BendraturĮpėdinius, turinčius teisę paveldėti turtą, prašome iki 2022m. balandžio 8 d. kreiptis į Šiaulių m. 5-ąjį notarų biu- čiai, norintys pasinaudoti pirmenyrą, adresu Varpo g. 22, Šiauliai dėl Jums priklausančios dalies turto paveldėjimo. Laiku nesikreipus, bus lai- bės teise pirkti, per vieną mėnesį
nuo pranešimo paskelbimo dienos 2022 05 03 11 val.Telšių rajono 3-iajame notarų biure (adresas S.Daukoma, kad Jūs atsisakėte palikimo dalies.
privalo kreiptis į Radviliškio rajono kanto 1-6, Telšiai) bus skelbiamas Anatolijaus Bulašo (gim. 1945 01 14,
mirusio 2022 02 07) testamentas.
2-ąjį notaro biurą (adresas GedimiInformacinis pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės
no g. 1-2, Radiliškis). Radviliškio rasveikatai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Mano mėsinė“ (įmonės jono 2-ojo notaro biuro notarė Alkodas 304417072), Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 640 26109, dona Stričkienė.
Amžinybėn iškeliavus Šiauliečių klubo Vilniuje
el. p. vitold@caplinski.lt
2022 m. balandžio 29 d. 12.45 val.
narei Olgai GUSAKOVAI nuoširdžiai užjaučiame
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaitos) rengėjas – UAB
artimuosius.
„Ekokonsultacijos“ (įmonės kodas 300081400), J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 5 27 45 491, el. Žalgirio arenos amﬁteatre, adresas
Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune
p. info@ekokonsultacijos.lt.
Klubo nariai
PŪV pavadinimas, vieta – šviežios mėsos perdirbimo veikla, adresu Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio vyks Lietuvos akušerių ginekologų
k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
draugijos narių eilinis rinkiminis XIPŪV aprašymas – UAB „Mano mėsinė“ planuoja vykdyti šviežios mėsos perdirbimo veiklą
II suvažiavimas. Suvažiavimo dar(pjaustymas, nukaulinimas, malimas) be terminio apdorojimo.
Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje: http://www.ekokonsul- botvarkė: 1. 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas, tvirtinimas. 2.
tacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m. balandžio 5 d.
Nuoširdžiai užjaučiame buvusį ilgametį
Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2022 m. balandžio 5 d. 17.30 val. in- 2021 m. ﬁnansinės veiklos ataskaiVGTU Medžiagų atsparumo katedros
ternetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID: 853 tos pristatymas, tvirtinimas. 3. Redoc. dr. Marijoną Šukštą dėl mylimos žmonos
9219 6168, Kodas: 516205).
vizijos komisijos ataskaitos pristaVitalijos mirties.
Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2022 m. balandžio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galitymas, tvirtinimas. 4. Prezidento,
ma kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p. lina.s@ekokonsultacijos.lt .
„Vilnius Tech“ Taikomosios mechanikos katedra
Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos valdybos, revizijos komisijos rinkicentro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, adresu: Kalvarijų g. 153, mai. 5. Garbės narių rinkimai. 6.
(Užs. 22AVI1-131)
Vilnius, tel. 8 5 264 96 76, el. p. vilnius@nvsc.lt.
Einamieji klausimai.
NOTARŲ SKELBIMAI
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Informacinis pranešimas apie parengtą
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitą
Paskelbta Kov 22, 2022

 0

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „Mano mėsinė“ (įmonės kodas
304417072), Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 640 26109, el.
p. vitold@caplinski.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 – šviežios mėsos perdirbimo veikla, adresu Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k.,
Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.

PŪV aprašymas – UAB „Mano mėsinė“ planuoja vykdyti šviežios mėsos perdirbimo veiklą
(pjaustymas, nukaulinimas, malimas) be terminio apdorojimo.
https://vilniauskrastas.lt/informacinis-pranesimas-apie-parengta-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita/
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Ataskaita eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ interneto svetainėje:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/, nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m.
balandžio 5 d.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita vyks 2022 m. balandžio 5 d. 17.30 val.
internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us (Prisijungimo ID:
853 9219 6168, Kodas: 516205).

Išsamiau susipažinti su Ataskaita ir iki 2022 m. balandžio 5 d. raštu teikti pasiūlymus galima
kreipiantis į Ataskaitos rengėją UAB „Ekokonsultacijos“ el. p. lina.s@ekokonsultacijos.lt .

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, adresu: Kalvarijų g. 153, Vilnius,
tel. 8 5 264 96 76, el. p. vilnius@nvsc.lt.
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Lina Sakalauskaitė-Pavelko
From:
Sent:
To:
Subject:

Ona Rukaite <ona.rukaite@gmail.com>
2022 m. kovas 29 d. 14:15
Lina Sakalauskaitė-Pavelko
Re: del UAB "Mano mėsinė" planuojamo gamybinio pastato Piliakalnio k. Ąžuolų g. 2
PAV

Laba diena,
susipažinau su UAB „Mano mėsinė“ šviežios mėsos perdirbimo veiklos, adresu Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio
k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., PVSV ataskaita. Teikiu šias pastabas:
1) 5.3 skyriuje nurodoma, kad buvo atliktas planuojamos veiklos (toliau - PV) triukšmo poveikio vertinimas ir
modeliavims, bei nenustatyta, kad triukšmas viršys leistinas normas.
Nesutikčiau su tokia išvada, kadangi ataskaitoje nenagrinėjami PV skleidžiamo garso dažniai.
Ataskaitoje nurodoma: "Galimi išoriniai triukšmo šaltiniai – tai išorinis vėsinimo įrenginio blokas VRF sistemai,
skirtas šaldytuvų ir šaldiklių šalčio gamybai (naudojamas freonas)”. Tikėtina, kad šaldymo įrenginių išoriniai
blokai skleis žemo dažnio garsą, kuris pagal įvairius tyrimus yra ypač pavojingas žmogaus sveikatai (nors ir
girdimas silpniau). Šaltiniuose nurodoma: “ypač pavojingas yra žemo dažnio triukšmas, kuris, palyginti su aukšto
dažnio triukšmu, neatrodo toks stiprus; tyrimai parodė, kad nuo labai stipraus žemo dažnio garso
ir infragarso (kuris yra mažesnio negu 16 Hz dažnio garsas) pradeda svaigti galva, pykina, atsiranda visokių
fiziologinių pokyčių; karo pramonės specialistai netgi atliko eksperimentų, tikėdamiesi infragarsą panaudoti
kaip ginklą."
Siūlau įvertinti PV išorinių įrenginių skleidžiamo garso dažnius ir atitinkamai atlikti tokio triukšmo poveikio
aplink gyvenantiems žmonėms analizę. Atkreiptinas dėmesys, kad aplink PV vietą plyti laukai, mažai medžių,
todėl tikėtina, kad žemas garsas naktį (kai nebus kitų triukšmo šaltinių) sklis ir girdėsis ypač gerai.
2) nurodoma, kad sklypą juos tvora, kuri bus skirta ir triukšmo sulaikymui. Tačiau nenurodyta, ar tai bus akustinė
tvora, ištisinė aklina tvora, ar bet kokia paprasta tvora, kurios triukšmo slopinimo galimybės ribotos arba tvora
triukšmo slopinimo savybių iš viso gali neturėti. Taip pat nurodoma, kad tvora bus ne mažesnė, nei 2 metrų
aukščio, tačiau neaiškus tvoros aukščio ir atstumo tarp tvoros ir triukšmo šaltinio taško santykis, kas vėl
suponuoja, kad tvora galimai neatliks triukšmo slopinimo funkcijos. Papildomai, kiek teko susidurti su triukšmo
slopinimo tyrimais, triukšmo modeliavimo ataskaitomis bei triukšmo slopinimo priemonių taikymu- triukšmo
slopinimo priemonės yra paveikiausios, kai yra statomos kuo arčiau triukšmo šaltinio.
Siūlau numatyti specializuotų akustinio triukšmo slopinimo priemonių (akustinių ekranų, difraktorių) įrengimą
prie išorinio triukšmo šaltinių.

pagarbiai
Ona Rukaite
Švenčionių g.97, Vilkaraisčio k., Vilniaus r.
+37061573832
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On 2022-03-24, at 09:25, Lina Sakalauskaitė-Pavelko <lina.s@ekokonsultacijos.lt> wrote:
Laba diena,
Susipažinti su PVSV ataskaita galima čia:
http://www.ekokonsultacijos.lt/visuomenes-informavimas/
Pagarbiai,
Lina Sakalauskaitė-Pavelko
Aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė
UAB "Ekokonsultacijos"
Mob. 8 670 06921
-----Original Message----From: Ona Rukaite [mailto:ona.rukaite@gmail.com]
Sent: Wednesday, March 23, 2022 11:17 PM
To: lina.s@ekokonsultacijos.lt
Subject: del UAB "Mano mėsinė" planuojamo gamybinio pastato Piliakalnio k. Ąžuolų g. 2
PAV
Sveiki,
norėčiau susipažinti su UAB "Mano mėsinė" planuojamo gamybinio pastato Piliakalnio k.
Ąžuolų g. 2 PAV ataskaita.
Planuojamas gamybinis pastatas yra netoli gyvenamųjų namų Vilkaraisčio k., todėl domina,
kokie poveikio aplinkai parametrai (triukšmas, tarša?) buvo tirti ir kokie planuojami rodikliai
pagarbiai
Ona Rukaite
Švenčionių g.97, Vilkaraisčio k., Vilniaus r.
+37061573832
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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

p. Onai Rukaitei
gyv. Švenčionių g. 97, Vilkaraisčio k., Vilniaus r.

2022-04-25

Nr. D-22-21

DĖL PASIŪLYMŲ UAB „MANO MĖSINĖ“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITAI ĮVERTINIMO
UAB „Ekokonsultacijos“, kaip UAB „Mano mėsinė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėja, gavo Jūsų 2022 m. kovo 29 d. elektroninį laišką
„dėl UAB „Mano mėsinė“ planuojamo gamybinio pastato Piliakalnio k., Ąžuolų g 2 PAV“.
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. įsakymo Nr. V474, tvarka, įvertinome Jūsų pateiktas pastabas/pasiūlymus ir parengėme Pasiūlymų (pastabų) dėl
UAB „Mano mėsinė“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažymą (toliau –
Pažyma). Šioje pažymoje argumentuotai pateikėme kaip buvo atsižvelgta į Jūsų pateiktas
pastabas/pasiūlymus.

PRIDEDAMA: Pasiūlymų (pastabų) dėl UAB „Mano mėsinė“ poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma.

Direktorė

Lina Šleinotaitė-Kalėdė

Jolanta Graudinytė, tel.: 8 656 67290, el. p. jolanta@ekokonsultacijos.lt
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PASIŪLYMŲ (PASTABŲ) DĖL UAB „MANO MĖSINĖ“ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS
įvertinimo pažyma
Eil.
Nr.
1
1.

Visuomenės atstovo
vardas, pavardė
(pavadinimas) ir adresas
2
Ona Rukaitė, Švenčionių g.
97, Vilkaraisčio k.,Vilniaus
r.

Pasiūlymas
3
1.

2022 m. kovo 29 d.
elektroninis laiškas „del
UAB „Mano mėsinė“
planuojamo gamybinio
pastato Piliakalnio k.,
Ąžuolų g 2 PAV“
(ona.rukaite@gmail.com)

5.3 skyriuje nurodoma, kad buvo atliktas planuojamos veiklos
(toliau - PV) triukšmo poveikio vertinimas ir modeliavims, bei
nenustatyta, kad triukšmas viršys leistinas normas.
Nesutikčiau su tokia išvada, kadangi ataskaitoje nenagrinėjami
PV skleidžiamo garso dažniai.

Pasiūlymų motyvuotas įvertinimas
4
Į pastabą neatsižvelgta.
Remiantis įrangos gamintojų pateikiamais duomenimis (nuoroda į
įrenginių technines specifikacijas pateikta PVSV ataskaitos 5.3.1
poskyryje), planuojami naudoti šalčio gamybos įrenginiai neskleidžia
infragarso ir nedirba mažesniu nei 16 Hz dažniu, tad nėra pagrindo
atlikti triukšmo sklaidos vertinimo pagal garso dažnius.

Ataskaitoje nurodoma: "Galimi išoriniai triukšmo šaltiniai – tai
išorinis vėsinimo įrenginio blokas VRF sistemai, skirtas šaldytuvų
ir šaldiklių šalčio gamybai (naudojamas freonas)”. Tikėtina, kad
šaldymo įrenginių išoriniai blokai skleis žemo dažnio garsą, kuris
pagal įvairius tyrimus yra ypač pavojingas žmogaus sveikatai
(nors ir girdimas silpniau). Šaltiniuose nurodoma: “ypač
pavojingas yra žemo dažnio triukšmas, kuris, palyginti su aukšto
dažnio triukšmu, neatrodo toks stiprus; tyrimai parodė, kad nuo
labai stipraus žemo dažnio garso ir infragarso (kuris yra mažesnio
negu 16 Hz dažnio garsas) pradeda svaigti galva, pykina,
atsiranda visokių fiziologinių pokyčių; karo pramonės specialistai
netgi atliko eksperimentų, tikėdamiesi infragarsą panaudoti kaip
ginklą."

2.

Siūlau įvertinti PV išorinių įrenginių skleidžiamo garso dažnius ir
atitinkamai atlikti tokio triukšmo poveikio aplink gyvenantiems
žmonėms analizę. Atkreiptinas dėmesys, kad aplink PV vietą plyti
laukai, mažai medžių, todėl tikėtina, kad žemas garsas naktį (kai
nebus kitų triukšmo šaltinių) sklis ir girdėsis ypač gerai.
nurodoma, kad sklypą juos tvora, kuri bus skirta ir triukšmo
sulaikymui. Tačiau nenurodyta, ar tai bus akustinė tvora, ištisinė
aklina tvora, ar bet kokia paprasta tvora, kurios triukšmo
slopinimo galimybės ribotos arba tvora triukšmo slopinimo
savybių iš viso gali neturėti. Taip pat nurodoma, kad tvora bus ne

Į pastabą atsižvelgta.
Nors PVSV ataskaitoje įvertintų triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo
sklaida neviršija reglamentuojamų ribinių verčių, tačiau užsakovo
sprendimu bus numatytos papildomos triukšmo prevencijos priemonės,
t. y. lauke esančius triukšmo šaltinius papildomai izoliuoti triukšmo
sklaidą mažinančiomis sienutėmis. Tokiu būdu papildomai atliekamas
1
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Eil.
Nr.
1

Visuomenės atstovo
vardas, pavardė
(pavadinimas) ir adresas
2

Pasiūlymas
3
mažesnė, nei 2 metrų aukščio, tačiau neaiškus tvoros aukščio ir
atstumo tarp tvoros ir triukšmo šaltinio taško santykis, kas vėl
suponuoja, kad tvora galimai neatliks triukšmo slopinimo
funkcijos. Papildomai, kiek teko susidurti su triukšmo slopinimo
tyrimais, triukšmo modeliavimo ataskaitomis bei triukšmo
slopinimo priemonių taikymu- triukšmo slopinimo priemonės yra
paveikiausios, kai yra statomos kuo arčiau triukšmo šaltinio.

Pasiūlymų motyvuotas įvertinimas
4
triukšmo sklaidos modeliavimas įvertinus triukšmo prevencijos
priemones. Atitinkamai pataisytas ir PVSV ataskaitos 5.3 poskyris.

Siūlau numatyti specializuotų akustinio triukšmo slopinimo
priemonių (akustinių ekranų, difraktorių) įrengimą prie išorinio
triukšmo šaltinių.

Suinteresuotos visuomenės pastabų (pasiūlymų) įvertinimą parengė:
UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistė Lina Sakalauskaitė-Pavelko, tel. (8 5) 2745491
2022-04-21

2
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UAB „MANO MĖSINĖ“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
VERTINIMO ATASKAITOS PRISTATYMO VISUOMENEI, ĮVYKUSIO 2022 M. BALANDŽIO 5 D. 17.30 VAL.
INTERNETINĖS VAIZDO TRANSLIACIJOS BŪDU, DALYVIŲ SĄRAŠAS
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Susitikimo tikslas – UAB „Mano mėsinė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
ataskaitos (toliau – Ataskaitos) pristatymas visuomenei.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Šviežios mėsos perdirbimo veikla.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Ąžuolų g. 2b, Piliakalnio k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
Susirinkimo vieta – internetinės vaizdo transliacijos https://zoom.us platforma (Prisijungimo ID: 853 9219 6168,
Kodas: 516205).
Susirinkimo data ir laikas – 2022 m. balandžio 5 d. 17.30 val.
Susirinkimo pirmininkas – Vitold Čaplinski, UAB „Mano mėsinė“ direktorius.
Susirinkimo sekretorė - Jolanta Graudinytė, UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė.

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO PROTOKOLAS
Svarstomos Ataskaitos pavadinimas – UAB „MANO MĖSINĖ“ ŠVIEŽIOS MĖSOS PERDIRBIMO VEIKLA,
ADRESU ĄŽUOLŲ G. 2B, PILIAKALNIO K., NEMENČINĖS SEN., VILNIAUS R. SAV.
Iki viešo parengtos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradžios, Ataskaitos rengėja – UAB „Ekokonsultacijos“ –
susirinkimo pirmininku paskyrė UAB „Mano mėsinė“ direktorių Vitold Čaplinski, o sekretore – UAB
„Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistę Jolantą Graudinytę. Į viešą Ataskaitos pristatymo susirinkimą
nuotoliniu būdu prisijungė planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir Ataskaitos rengėjo atstovai. Dalyvių
sąrašas prie protokolo pridedamas. Atkreipiame dėmesį, kad į susitikimą direktorius Vitold Čaplinski prisijungė
Edwin & Paulina vardu. Tą pastebėjęs jis atsijungė ir pakeitęs prisijungimo lange savo vardą prisijungė iš naujo.
Iki susirinkimo pradžios iš visuomenės buvo gautas vienos gyventojos elektroninis laiškas su pasiūlymais ir
pastabomis. Ataskaitos rengėjai į vieną iš pastabų atsižvelgė ir pagal ją pakoreguos Ataskaitą ir jos sprendinius iki
Ataskaitos teikimo derinimui. Pasiūlymų pateikimo bei atsakymų laiškai bus pateikti kartu su Ataskaita derinimui.
Susirinkimo sekretorė informavo, kad susirinkimas įrašomas ir po susirinkimo per 5 darbo dienas bus parengtas
protokolas. Taip pat po susirinkimo visuomenė dar galės 10 darbo dienų teikti pastabas PVSV Ataskaitai. Ataskaita
ir toliau bus eksponuojama UAB „Ekokonsultacijos“ internetinėje svetainėje.
Per valandą nuo susirinkimo pradžios, t. y. iki 18.34 val. neprisijungė nei vienas visuomenės atstovas.
18.34 val. susirinkimo pirmininkė konstatavo, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita procedūra yra
atlikta, visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita
susirinkimas baigiamas.
Zoom vaizdo konferencijos įrašas bus pateiktas kartu su Ataskaita Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui.
Protokolas surašytas 2022 m. balandžio 6 dieną.
PRIE PROTOKOLO PRIDEDAMA:
1.
Susirinkimo dalyvių sąrašo kopija (1 lapas).

Susirinkimo pirmininkas __Vitold Čaplinski _________________
(Vardas, pavardė, parašas)

Susirinkimo sekretorė ____Jolanta Graudinytė________________
(Vardas, pavardė, parašas)
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Iš autotransporto į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimai
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IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ Į APLINKOS ORĄ IŠSISKIRIANČIŲ TERŠALŲ
SKAIČIAVIMAS

Vadovaujantis PŪV organizatoriaus informacija bei atsižvelgiant į PŪV apimtis numatoma, kad į teritoriją per
darbo dieną galėtų atvykti 1 krovininis automobilis (3,5 t keliamosios galios) produkcijai išvežti ir iki 4
automobilių (mikro autobusiuko tipo) žaliavų atvežimui. Numatoma, kad įmonėje dirbs 6-8 darbuotojai, kurie
savo transportu ryte atvažiuos į darbą, o vakare išvažiuos namo.
Skaičiuojant iš autotransporto išsiskiriančią taršą buvo priimtas blogiausias variantas, kad per valandą į sklypą
atvažiuos 1 krovininis automobilis, 1 mikro autobusiukas ir iki 8 lengvųjų automobilių.
Autotransportas į įmonę atvažiuos:
- I – V nuo 7.00 val. iki 18.00 val.
Šiame etape svarbu įvertinti momentinius išmetimus į aplinkos orą iš vidaus degimo variklių. Išmetimų
vertinimui naudojama metodika - EMEP/EEA/CORINAIR Oro teršalų inventorizacijos vadovas (Angl. –
EMEP/EEA
air
pollutant
emission
inventory
guidebook
2019):
http://
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019.
Mobilių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal aukščiau minėtos metodikos 1.A.3.b Road
transport Tier 1 ir 1.A.4 Non-road mobile machinery Tier 1 metodologijas, paremtas teršalų kiekio
apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas.
Momentinė aplinkos oro tarša skaičiuojama pagal formulę:
E = (KSval. x EFi) / t;
kur:
E – momentinė išmetamo teršalo koncentracija, g/s;
KSval. – atitinkamų transporto priemonių valandos kuro sąnaudos, kg/val.;
EFi – atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro;
t – transporto priemonės važiavimo laikas, s

KSd = (Lsum x KSvid ) / 1000
kur:
Lsum – atitinkamos rūšies transporto priemonių nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km
KS vid – atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km (pagal metodikos duomenis).
Autotransporto judėjimo schema pateikta Pav. 1.

1
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1 pav. Autotransporto srauto judėjimo schema

2
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1. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja gatve
Važiavimo atstumas - apie 465 m. Automobilių važiavimo greitis – 50 km/val. Gatve per valandą pravažiuos 1 krovininis iki 3,5 t
automobilis, 1 mikro autobusiukas ir iki 8 lengvųjų automobilių.
Lentelė 1. Pradiniai transporto priemonių duomenys.

Transporto
priemonė

Vidutinės
kuro
sąnaudos
(KSvid),
kg/km

Transporto
priemonių
skaičius per
valandą, vnt.

Vienos
transporto
priemonės
nuvažiuotas
atstumas L,
km

Visų transporto
priemone
nuvažiuotas
atstumas
(Lsum), km

Kuro
sąnaudos
(KSval.),
kg/val.

Važiavimo
greitis,
km/val.

Važiavimo
greitis,
m/s

Viso
atstumo
važiavimo
laikas (t), s

4
4

0,465
0,465

1,86
1,86

0,1302
0,1116

50
50

13,889
13,889

33,48
33,48

2

0,465

0,93

0,0744

50

13,889

33,48

Lengvieji:
Benzinas
0,07
Dyzelis
0,06
Krovininiai iki 3,5 t:
Dyzelis
0,08

Lentelė 2. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių.
Eil.
Nr.
1

Transporto
priemonių
kategorija
2

Kuro
sąnaudos,
kg/val.,
EFi,
KSval.
g/kg

CO

LOJ

NOx

KD

g/val.

g/s

g/s*m

EFi,
g/kg

g/val.

g/s

g/s*m

EFi,
g/kg

g/val.

g/s

g/s*m

EFi,
g/kg

g/val.

g/s

g/s*m

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Lengvieji:
1

Benzinas

0,1302

84,7

11,0279

0,32939

0,000178

10,05

1,3085

0,03908

0,000021

8,73

1,137

0,0340

0,000018

0,03

0,0039

0,00012

0,00000006

2

Dyzelis

0,1116

3,33

0,3716

0,01110

0,000006

0,7

0,0781

0,00233

0,0000013

12,96

1,446

0,0432

0,000023

1,1

0,1228

0,00367

0,000002

7,4

0,5506

0,01644

0,000018

1,54

0,1146

0,00342

0,0000037

14,91

1,109

0,0331

0,000036

1,52

0,1131

0,00338

0,0000036

Krovininiai iki 3,5 t:
3

Dyzelis

0,0744

Viso:

~ 0,00021

~ 0,00003

~ 0,00008

~ 0,000006

3
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2. Apskaičiuojama į aplinkos orą išsiskirianti tarša, kai autotransportas važiuoja PŪV sklype
Važiavimo atstumas - apie 105 m. Automobilių važiavimo greitis – 10 km/val. PŪV sklype per valandą pravažiuos 1 krovininis iki 3,5
t automobilis, 1 mikro autobusiukas ir iki 8 lengvųjų automobilių.
Lentelė 3. Pradiniai transporto priemonių duomenys.

Transporto
priemonė

Vidutinės
kuro
sąnaudos
(KSvid),
kg/km

Transporto
priemonių
skaičius per
valandą, vnt.

Vienos
transporto
priemonės
nuvažiuotas
atstumas L,
km

Visų transporto
priemone
nuvažiuotas
atstumas
(Lsum), km

Kuro
sąnaudos
(KSval.),
kg/val.

Važiavimo
greitis,
km/val.

Važiavimo
greitis,
m/s

Viso
atstumo
važiavimo
laikas (t), s

4
4

0,105
0,105

0,42
0,42

0,0294
0,0252

10
10

2,778
2,778

37,8
37,8

2

0,105

0,21

0,0168

10

2,778

37,8

Lengvieji:
Benzinas
0,07
Dyzelis
0,06
Krovininiai iki 3,5 t:
Dyzelis
0,08

Lentelė 4. Aplinkos oro tarša iš mobilių transporto priemonių.
Eil.
Nr.
1

Transporto
priemonių
kategorija
2

Kuro
sąnaudos,
kg/val., EFi,
KSval.
g/kg

CO

LOJ

NOx

KD

g/val.

g/s

g/s*m

EFi,
g/kg

g/val.

g/s

g/s*m

EFi,
g/kg

g/val.

g/s

g/s*m

EFi,
g/kg

g/val.

g/s

g/s*m

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,4902

0,06588

0,00016

10,05

0,2955

0,00782

0,000019

8,73

0,257

0,0068

0,000016

0,03

0,0009

0,00002

0,00000006

0,000005

0,7

0,0176

0,00047

0,000001

12,96

0,327

0,0086

0,000021

1,1

0,0277

0,00073

0,0000018

1,54

0,0259

0,00068

0,0000033

14,91

0,250

0,0066

0,000032

1,52

0,0255

0,00068

Lengvieji:
1

Benzinas

0,0294

84,7

2

Dyzelis

0,0252

3,33

0,0839

0,00222

0,0168

7,4

0,1243

0,00329

0,000016

Viso:

~ 0,00018

Sunkiasvoriai:
3

Dyzelis

~ 0,000023

~ 0,00007

0,0000032
~ 0,000005

4
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