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Schema su siūlomos SAZ ribomis

SIŪLOMŲ SAZ RIBŲ SCHEMA

9

Eksplikacija:
- UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus siūlomos SAZ ribos. SAZ ribų dydis: 0,5545 ha.
Koordinatės:
1. X/Y: 6152763.62/603149.65;
11. X/Y: 6152852.9/603138.66;
2. X/Y: 6152756.96/603140.4;
12. X/Y: 6152842.35/603146.25;
3. X/Y: 6152761.86/603136.93;
13. X/Y: 6152800.3/603175.67;
4. X/Y: 6152780.53/603123.5;
14. X/Y: 6152811.62/603190.79;
5. X/Y: 6152783.59/603127.7;
15. X/Y: 6152812.13/603194.11;
6. X/Y: 6152785.6/603130.46;
16. X/Y: 6152806.09/603198.38;
7. X/Y: 6152836.38/603093.88;
17. X/Y: 6152790.96/603209.26;
8. X/Y: 6152841.27/603100.98;
18. X/Y: 6152780.47/603194.61;
9. X/Y: 6152858.99/603126.73;
19. X/Y: 6152778.26/603191.52;
10. X/Y: 6152862.39/603131.67
20. X/Y: 6152753.31/603156.95.
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9 priedas

-

Skelbimų laikraščiuose „Lietuvos žinios“ ir „Utenos diena“ kopijos;
Lydraščio Utenos r. savivaldybės administracijai ir skelbimo kopijos;
Lydraščio Utenos r. savivaldybės administracijai dėl PVSV ataskaitos
viešo pristatymo vietos suderinimo kopija;
Rašto dėl parengtos Ataskaitos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentui kopija bei
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Utenos departamento patvirtinimas apie rašto gavimą.
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www.ekokonsultacijos,lt/visuomenes-informavilnas/, nuo 2019 m
sausio 23 d. iki 2019 m t,asario 7 d Su Ataskaita taip pal Salinla
susipaZintj Ataskaitos rer'tgejo buveineje adresu: J. Kubiliaus g 6-5,

100 EUR pinigitris prjzas
1000 EUR pinlginis prizas

200

Poveikio visuomenes sveikatai vertininlo ataskaitos (tol.iau Ataskaitos) rengdjas - tJAB,,Ekokonsultacij0s" (in0nds l(0das 300081400), J Kubiliaus g. fi-S, Vilnius, tel (8 5) 274 5491,

Utenioa.4,Ulena,T-lV8-l7val 8-15.45va1 (pietqpertrauka l2-

"2:19 1 000 EUR piniglnls prizas

00**403
01**367

I
lsSN t648-0783

adresu: Me[a]o 8.34, Utena,
Planuojamos iikines veiklos apra3ymas - Pastato-sandelio 700 kv
m ploto dalyje pJanuojana vykdyti pavojingqjq ir nepavojirgqjLl atliekq tvarkymo veiklq.
Ataskaita eksponuojama Utenos rajono sav)valdybds adm inistracijos Aplinkos apsaugos ir civilin augos skyriaus 324 kab adresl

100 EUR piniginis prizas

06+*6:lB 100 EUR pinighis prizas

01**7ti1

i

Planuojarnos Ikinds veiklos organizatorius - UAB ,,Zalvaris" {1monds kodas 120504795), Palemono g. 1, Kaunas, tel.8 656 43 353,
el, p. rasa.cepurniene@za)varis.lt.

-

Papildonri prizai

04r*tiris

tL5

&9.

In{ormacinis praneiimars apie parengtq poveikio
visuomends sveikatai vertinimo ataskaitq

IfELELO'f,O
Losrmils

{;'T Y

,r

M

el. p. info@ekokousullacijos.[1.

Sprendim4 ddl planuojamos ukines vejklos galinrybiq prjimanti institucija - Nacionalinio visuolnenes sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos rlinistetiios Utenos departantentas, s Daliaus
ir S Gjrdno g 12, Utena, tel: (8 389) 61 941, el p utena(@nvsc lt.
L

il.
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UAB,,ULenos dlend'
Spausdino

Ulena.s kUJ{trt}s

Sausio 24

d.

Itr}{ts

Srneliti bil'Jir,,tclojc

17.30 val.

-

IIUR piniBinLs prizas

Mildos Maselien6s

tloLis-

rds

parodos,,Akimirkq spektras"
autore Laima TubeLyte-Kriu-

darbq paroda ,,Pievq g)ebyje"

golerijoje)

fesionaliq leatrq

krJrYbos

Ptl),,,.t*ir*i''

Iki

,,Pjero dienos Urenoje" Lie- Ut1rl$s kr{riten*ras
tuvos nacionalinio dramos te- nrruricji4r:
atro spektaklis ,,Trys seserys"
Iki vasario 7 d. - Klaido
(didiiojoje soleje)

jos uZsi6minq daiyviq kurybos
paroda (stik/o golerijoje)

U{enos

GAMYBA
BALPU
, ,, . PRIEKYBA

VT*Iffi

IF:

virtuves ba dai, biuro baldai
slenkanaios sistemos, stalai,
omodos, spintos, kedds, kiti baldai

.l!. ir S{.

vitiajo.je l>iblkNek*jt
Sausio 28 d. 17 val.

teralurine-n]uzikine

-

Li-

kom-

Na.

5 d. -

vasario

20lG

paroda

Iki vasario

9 d.

-

Baltijos !a
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.gali
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I
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rfrr
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utprenunreruos ldikfasti,,Utenos dreta,
skarnblnkjre !el (8 389) 6L 4bU
LarkfaSaio ,,U(enos dren0" rcdakc loje
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Prcnuf rerrtos vidybLnr rkas atv,!ks
pas Jus L nanrus iu ns patogru lajkrr ,
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I

UAB EKOKONSULTACIJOS
J. Kubiliaus g. 6-5, LT - 08234 Vilnius
Tet. +370 52745491
lmotOs kodas 300081400
PVM mokdtolo kodas LT'l 0000'1 445E1'1
A/s 1T06730001 008825724 1
info@ekokon,s
www.

e

u

ltacij os. lt

ko konri u lta c ijos.

lt

-tt

f)-ci"J'l
Utenos raJono savival

DEL ]NFORMACINIO
ATASKAITOS EKSPO
UAB ,,Zalvaris"

adresu Metalo g. 34,

I

U

Siuo metu yra
vertinimo ataskaita (toli

administracijai

FNNESIMO

IR

2A19-01-21

i.)

Nr. D-19-05

POVEIKIO VISUOMENES SV'EIKATAI VERTINIMO

VIMO
nuoja vykdyti pavojingqiq ir nepavojingqjq atliekq tvarkymo veiklq sktype,
. Visa veikla bus vykdoma 700 kv, m ploto pastato-sanddlio datyje.

rengta Planuojamos rJkinds veiklos poveikio visuomen6s sveikatai
-.Ataskaita).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos 0kin€s veiklos poveikio aplinkai
vertinimo istatyme nen
tq poveikio visuomen€s sveikatai vertinimo afiikimo atvejq tvarkos
apraSu, Ataskaitos
turi informuoti visuomenq apie parengtq Ataskaitq, vie5q Ataskaitos
eksponavimq bei numat rq vieSq Ataskaitos pristatymq visuomenei. Informacinis prane$imas apie
numatomq Ukinq veiklq, iesq Ataskaitos pristatymq visuomenei bei pati parengta Ataskaita turi
b0ti eksponuojama ne m iau kaip 10 darbo dienq savivaldybds administracindse patalpose arba
je vietoje, kurios teritorijoje planuojama rlkin6 veikla,
kitoje su savivaldybe

I

Pra$ome leisti

skelbimq lentoje, o
adresu Utenio a. 4,

PRIDEDAMA:

1. lnfo

uoti informacinj prane5imq apie parengtq AtaskaitE JOsq savivaldybds
ll"$.-djnle*Ataskailos va ri a ntq eksponuoti J0sq servivaldyb6s patalpose
nuo 2019 m. sausio 23 d. iki 2019 m. vasario 7 d.

prane6imas (1 lapas);

2, Povei

Direktord

l

rH

I

tu
I

Jolanta Graudinytd, tel. (8 5) 274

91, el. p, iolanta@e,kokonsultacilos,ll

l
I
Infarmacinis prane5i

apir parengt4 poveikio visuomends sveikata,i vertinimo ataskaitq

_I

I

2019-0r-23

Planuoiarnos ukinds vqiklos organizalorius - UAB o,Zalvads" (jmones kodas 120504795),
Palomono g. l, Kaunas,lel, 8 656 43353, el. p. rasa.cepurniene@zalvaris.lt,
Poveikia visuomends sye,ikatai vertinimo atatkaitos (toliau - Ataskaitos) reng4jas - IJAEI
,,Ekokonsultacijos" (lmofres kodas 300081400), J. Kubiliaus g,6-5, Vilnius, tel. 8 5 2745491,e|, p.
ts pavadininas, viela Pavojingqjq
nepavojingrljq atliekq tvarkyuras
yriuje, adresu Metalo g. 3A', Utena.
Plamtojarnos ilkines veiklos apra$tmas - Pastato-sandelio 700 kv. m ploto dalyje planuojama
vykdyti pavojingqiq ir ngpavojingqiq atliekq n arkymo veiklq.
Alaskaita eksponuojama [Jtenos rajono savivaldybes administracijos Aplinl:os apsaugos ir civilines
saugos skyriaus 324 kabl, adresu Utenio a.4, Utena, I-lV 8.00-17,00 val., 1/ 8.00-15.45 val. (piettl

_t

l

pertrauka nIO-12.45 val.) bei LIAB ,,Ekokonsultacijos" interneto

svetaine.je:

http://wwrv.ekokonsultaQijos,ltlvisuonrenes-informavimas/, nuo 2019 m. sa,usio 23 d. iki 2019 m.
vasario 7 cl. Su Ataskqita taip pat galima susipaZinti Ataskaitos rengejo buveineje, adresu J,
Kubiliaus 9.6-5, Vilniru, d. d, 9*18 va1.
Vieias vi,vuomenCs supafindinimas su Ataskaita ivyks 20 19 m, vasario 7 d. I 7.1 5
Utenos rajoncr
savivaldybes administraqijos III auk$to posedZiq sal0je, adresu Utenio a. 4, lJtena.
Ilsarniau .rusipatinti su Ataskaita
iki 2019 m, vasario 7 d. raitu teihti pasirtlymus galimtt
kreipiantis j Ataskaitos rpngdjq UAB ,,Ekokonsultacijos", adresu J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel, [i

ir

5 2745491,

el.p.

Lo4sultacjiQs-!1,

Sprendimq del planuojar.nos ilkinds veiklos galimybiq priimanti institucija - Nacionalinio
visuomenes sveikatos ce{rtro prie Sveikatos apsaugos ministerijos UtEnos departamentas, S, Dar-iaus;
ir S. Gireno g. 12, U
te'I,: (8 389) 6l 941, el,
vsc,lt.

_l

UAB
J.

EKOKOH6UL

K
Tel.

IJGS

_T- oB2M Vitntus
I

lmon6s kodas 3000i114m
PVM mok6tojo kodas LTI 0000144501
A/s 1T0673000 100EOZS7241

1

os.lt
rs,lt

ii
Utenos raJono savlvaldybAs admlnistraciJai

Direktore

Jolenta Graudinytg,

t;{"

2019-01-21

ii

Nr. D-19-04

Lina $leinotuitlBudrien6

td.

(8 S) 274 54

el, el.

p. iq!

;ti

,f

L:

EK

KONSULTACIJOS

UAB EKOKONSULTACIJOS
J. Kubiliaus g 6-5, LT - 08234 Vilnius
Tel. +370 52745491
lmones kodas 3(10081400
PVM moketojo kodas LT100001445811
A/s 1T06730001 0088257 241
info@ekokonsu ltracijos. lt
www. ekokonsultzrcrlos.lt

Nacionalinio visuomenes svlikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Utenop clepartamentui

2019-01-22

Nr. D-t9-08

DEL PARENGTOS POVEIK]O VISUOMENES SVEIKATAI VERTINIVTO ATASKAITOS
IJAB ,,Zalvaris" Utenos skyrius planuoja vykdyti pavojingqjq ir nepavojingqiq
atliekq tvarkymo
veikl4 sklype, adresu Metalo g. 3,A, Utena. Visa veikla bus vykdoma pastato-sanJ.lio (unik, Nr. SzqS0002-9111) dalyje (700 kv. m ptote).
Siuo metu yra parengla planuojamos iikines veiklos poveikio visuomr:nds sveikatai vertinimo
ataskaita (toliau - Ataskaita).
Ataskaitos atsakingas rengejas - UAB ,,Ekokonsultacijos" (Visuomerres sveikatos prieZi[rrts
veiklos licencija Nr. VSL-308).
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos [kines veiklos por,eikio aplinkai veftinimo

istatyme nenumatytq poveikio visuomenes sveikatai vertinimo atlikimo atvejq tvarkos apraiiu
Utenos skyriaus Ataskaita del SAZ nustatymo.

savivaldybes administracijos Aplinkos apsaugos ir
io a.4, Utena nuo 2019 m. sausio 23 d. iki 2019 rn.
vasario 7 d. Su Ataskaita taip pat galima susipaZinti Ataskaitos rengejo
- tJAB,,E,kokonsultacijos" buveineje, adresu J. Kubiliaps g. 6-5, Vilnius bei UAB ,,Ekokonsultacijos" interneto svetaineje:
http ://www.ekokonsu ltacij os. lt/v isuomenes-informavim as/.
VieSas visuomenes supai:indinimas su parengta Ataskaita jvyks 2019 m. vasario 7 d. 17.15 varl.
Utenos rajono savivaldybes adrninistracijos III auk5to posedZiq saleje, adresu Utenio a. 4, IJrena.
Informacinio pranesimo koprja pridedama prie Sio ra5to.

PRIDEDAMA:
L lnformacinis prane5im4s til lapas).

Direktore

{}

{dX

t; { \..\ [. .\s :\ !: $i {JS sY { i \

Jof anta

Lina Sleinotaite-Budriene

{" $.,\

},

s.{$

Graudinyte, tel. (8 5) 274 54 $1, el. p. iolanta@ekokonsult4ciios.lt

Informacinis prane5imas apie parengt4 poveikio visuomends sveikatai vertinimo ataskaita
Planuojamos ukines veiklos orSyanizatorius
-IJAB ,,Lalvaris" (imones kodas 120504795), palemono g.
l, Kaunas, tel. 8 656 43353, el. p. rasa.cepurniene@zalvaris.lt.

Poveikio visuomends ,cveikatoi vertinimo ataskaitos (toliau
,,Ekokonsultacijos" (jmones kodas 300081400), J. Kubiliaus s.
in fo@ekokqn s u ltac i i.o s.[,
Planuoj amos ilkines veiklos pavadinimas, vieta pavojingqjq
,,Lalvaris" Utenos skyriuje, ud..,r, Metalo g, 3,A,, Utena.

Ataskoitos) rengdjas
Ur\B
Vilnius, tel. 8 5 2745491. el. p,

nepavojingqjq

tvarkymas Ul\B

Planuojamos ukin€s veiklos apraiymas - Pastato-sandelio 700 kv. m ploto dalyje planuojama vyl<dyti
pavojingqjq ir nepavojingqjq atliekq tvarkymo veikl4.
Ataskaita eksponuoiama rJtencts rajono savivaldybes administracijos Aplinkos apsaugos ir civilirres
saugos skyriaus 324 kab., adresu Utenio a.4,IJtena. I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-1 5.45 val. (pietq

pertrauka 12.00-12.45 val,) bei UAB ,,Ekokonsultacijos" interneto svetaine.je:
http://www.ekokonsultacijos.ltlvisuomenes-informavimas/, nuo 2019 m. sausio 23 d. iki 2019 m.

vasario 7 d. Su Ataskaita taip patt galima susipaZinti Ataskaitos rengejo buvein(je, adresu J. Kubiliaus g.
6-5, Vilnius. d. d. 9-18 val.
Vieias visuomenos supaiindinir,nas su Ataskaita lvyks 2019 m. vasario 7 d, 17.15 val. Utenos rajono
savivaldybes administracijos III aukSto posedZiq saleje, adresu Utenio a.4,IJterra.
Iisamiau susipaZinti su Ataskaila ir iki 2019 m. vasario 7 d. raitu teikti pasiul;vmus galimakreipiantis j
Ataskaitos rengej4 UAB ,,Ekokonsultacijos", adresu J. Kubiliaus g.6-5, Vilnius, tel. 8 5 2745491, el. p,
info@ekokonsultac ii os. lt.
Sprendimq d€l planuoiamos ukines veiklos galimybit4 priimanti institucija - l.lacionalinio visuomenes
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Gireno g.
12, Utena, tel.: (8 389) 61 941, el. p. utena@nvsc.lt.

Jolanta
From:

tos NISC <utena@nvsc.lt>

Sent:
To:

adienis 2019 m. sausis 22 15:37
Jol nta Gfaudinyte

Subject:

Re:

q

Laba diena, dokumentq gavome ir

Pagarbiai
Rima VildiiUniene

Vidaus administravimo skyriaus vi
mends sveikatos administratord
Nacionalinio visuomenes sveikatos entfo
prie Sveikatos apsaugos ministeri
Utenos departamentas
el. p, utena@nvsc.lt
tel, (8 389) 61941, faks. (8 389)61
From : Jolanta Gra udinyte

lient: Tuesday, January

']fo: 'Utenos NVSC'

22, 20L9 2:0

PV]

Siubject: Rastas

L,aba

diena,

Vadovaujantis LR Planuojamos 0kines
iklog poveikio aplinkai vertinimo istatyme nenumatytq poveikio visuomenes
sveikatai vertinimo atlikimo atvejq
rkoq apraSo 7,4 punktu, siundiame Jums informacijq apie parengtq UAB
,,Zalvaris" Utenos skyria us pla nuoj
vykdiTti pavojingqjq ir nepavojingqjq atliekq tvarkynro veiklai, adresu Metalo
g. 34, Utena PVSV ataskaitq ir
visuQmen6s informavimo procedU ras.
RaSto originalas nebus siundiamas.

PraSome informuoti apie raSto gavimq
Pagarbiai,

Jolanta Graudinyt6

Jolanta Graudinyte
Aplinkos apsaugos specialiste
UAB,,Ekokonsu ltacijos"
J. Kubiliaus g. 6-5,
LT-08234, Vilnius
tel. 8 5 2745491
mob,: I 656 67290
iolanta@ekokonsultaciios. lt

10 priedas

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolo kopija.

- Planuoiamos Dkines veiklos poveikio visuomenes sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau vadinama
Ataskaitos) pristatynras visuomenei.
Susitikimo tikslas

Planuojamos iikin6s veiklos pavadinimas
Planuojamos iikin6s veiklos vieta

Susirinkimo vieta

-

-

-

Pavoiingqi! ir nepavolingLliq atliekq tvarkymo veikla.

Metalo g. 3,{, Utena.

Utenos rajono savivaldybes administracijos

Susirinkimo data ir laikas

-

III

auk5to posedZiq sale.ie, adresu Utenio a. 4, Utena.

2019 m. vasario 7 d' (ketvirtadienis), 17'15 val.

Susirinkimo pirminink6 Lina Sleinotaite-Budriene, UAB ,,Ekokonsultaci.ios" direktore.
Susirinkimo sekretor6 Jolanta Graudinyte, UAB ,,Ekokonsultacijos" aplinkos apsaugos specialiste.

VrBSo vISUoMENBS suplZtNDINIMo PRoToKoLAS
Svarstomos Ataskaitos pavadinimas
TVARKYMO VEIKLA

lki

-

PAVOJINGUJU

IR

NEPAVOJINGVJU ATLIEKU

vie5o parengtos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradZios, Ataskaitos rengejas

-

UAB

,,Ekokonsultacijos;'- susirinkimo piimininie paskyre UAB ,,Ekokonsultacijos" direktorg Lin4 Sleinotaitgbudrieng, o sekretore - UAB ,,Ekokonsultacijos" aplinkos apsaugos specialistq Jolant4 Graudinytg. I vie54
Ataskaitos pristatymo susirinkim4 atvyko planuojamos Dkines veiklos organizatoriaus atstovai, Ataskaitos
rengejq bei Utenoi rajono savivaldybes administracijos atstoves. Susirinkimo dalyviq s4raSas prie protokolo
pridedamas.

iki susirinkimo

pradZios nebuvo gauta i5 visuomends pasiDlymq nei ra5tu, nei ZodZiu.

Ataskaitoje analizuota UAB ,,Zalvaris" vykdoma [kine veikla, vertinti fkines veiklos galimi rizikos
veiksniaiiei jq poveikis visuomenes sveikatai. I5analizavus UAB ,,Zalvaris" Utenos skyriaus [kines veiklos
skleidZiamo triuksmo sklaidos modeliavimo rezultatus bei oro tar5os koncentraeijq rezultatus nustatyta, kad
gautos veftes nevir5ija teises aktais reglamentuojamq ribiniq verdiq. Si[loma [kines veiklos objektui
nustatyti SAZ ribas ir sutapatintijas su sklypo ribomis. I siiilom4 SAZ gyvenamieji sklypai nepatenka.

Per valand4 nuo skelbto vie5o Ataskaitos pristatymo susirinkimo pradZios, t,y.

iki

17.15 val. skelbime

nurodl4u adresu neatvyko nei vienas visuomends atstovas.
18.15 val. susirinkimo pirmininke konstatavo, kad vi:5o visuomends sLrpaZindinimo su Ataskaita procedDra
yra atlikta, todel vie5o visuomends supaZindinimo susirinkimas baigiarnas.

Protokolas suraSytas 2019 m. vasario 11 dien4'

PRIDEDAMA:
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Susirinkimo dalyviq s4raSo kopija (1 lapas).
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PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai
PVSV ataskaitos rengėjai

UAB „ŽALVARIS“ UTENOS SKYRIUJE
PAVOJINGŲJŲ IR NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ
TVARKYMAS

Laura Vanagaitė
Inga Muliuolė

Pareigos/kompetencijos sritis
Direktorė

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

Jolanta Graudinytė

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

2019-02-07

Organizacija

Lina Šleinotaitė-Budrienė

Kristina Pilžis

1

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

2019-02-07

2

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
ir SAZ nustatymo tikslai

PVSV organizatorius
Organizatorius: UAB „Žalvaris“



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:

Adresas: Palemono g. 1, Kaunas
Kontaktinis asmuo: Aplinkosaugos ir kokybės vadybos grupės vadovė Rasa
Čepurnienė
tel.: 8 656 43353, el. p. rasa.cepurniene@zalvaris.lt

2019-02-07

3

•

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.
2019-02-07
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1

2019-02-21

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ yra reglamentuojami tokie SAZ dydžiai atliekų tvarkymo
objektams:




67 punktas. „antrinių žaliavų surinkimo bazė – 300 m“
„rajoniniai antrinių žaliavų surinkimo punktai – 100 m“





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



„pavojingų atliekų surinkimo punktas – 50 m“.

2019-02-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo, patvirtinto 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX886 24 straipsnio 3 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės
veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti
nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės
apsaugos zonos ribų dydžiai.

5

2019-02-07
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas

SAZ


Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas

Sanitarinės apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį
arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo
neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

2019-02-07
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UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus planuojama ūkinė veikla –
pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas.



UAB „Žalvaris“ Utenos skyriuje planuojama tvarkyti:


iki 5 220,20 t/metus pavojingųjų atliekų (didžiausias planuojamas
laikyti atliekų kiekis – 489,053 t);



iki 5 172 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias planuojamas
laikyti atliekų kiekis – 769 t).

2019-02-07
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2

2019-02-21

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)


UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus PŪV veikla bus vykdoma pastato-sandėlio
(unik. Nr. 8298-0002-9111) dalyje (700 kv. m plote), adresu Metalo g. 3A,
Utena.



Žemės sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties
objektų teritorijos.



Žemės sklypo plotas – 0,5545 ha.

2019-02-07
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2019-02-07

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)

PŪV sklype šiuo metu veiklą vykdo R. Kundroto IĮ „Krija“ ir UAB „Lietaus
sistemos“





R. Kundroto IĮ „Krija“ pagrindinė veikla metalo gaminių, konstrukcijų gamyba
ir prekyba. Nestandartinių metalo gaminių gamyba, prekyba. Visa veikla
vykdoma tik uždarose patalpose. Tiek žaliava, tiek pagaminta produkcija
laikoma tik uždarose patalpose. Metalo gaminių gamybos metu metalai
pjaustomi kampiniu šlifuokliu (liaudiškai vadinama „bulgarke“), metalų
suvirinimui naudojamas suvirinimo įranga.



UAB „Lietaus sistemos“ pagrindinė veikla – įv. skardos lankstinių stogų
apdailai, lietvamzdžių gamyba ir montavimas, gamina įvairius nestandartinius
skardos lankstinius, taip pat skardina kaminus ir pan. Įmonėje tiek naudojama
žaliava (skarda), tiek pagaminta produkcija laikoma tik uždarose patalpose.
Visa veikla taip pat vykdoma tik uždarose patalpose.

2019-02-07
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10

Pagal Utenos miesto savivaldybės teritorijos 2017 m. pakeisto bendrojo plano,
patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d.
sprendimu Nr. TS-225, sprendinius, PŪV teritorija patenka į vidutinio
užstatymo intensyvumo paslaugų zoną.

2019-02-07
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3

2019-02-21

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)

2019-02-07



Žemės sklypas nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu nėra reikšmingas.
PŪV bus vykdoma, adresu Metalo g. 3A, Utena, pramoniniame Utenos miesto
rajone. Aplink vyrauja pramonės ir sandėliavimo paskirties teritorijos, veikia
įvairios įmonės.



Arčiausiai PŪV vietos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos yra apie 155
m atstumu į pietus, apie 350 m bei apie 450 m atstumu į šiaurę nuo PŪV
teritorijos ribų.

13
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Saugomos teritorijos


2019-02-07
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Arčiausiai esanti saugoma teritorija – Alių telmologinis draustinis, kuriame
taip pat įkurta Natura 2000 teritorija (Alių pelkė) yra apie 4,62 km atstumu
į rytus nuo PŪV vietos.

2019-02-07
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4

2019-02-21

Arčiausiai PŪV teritorijos esantys kultūros paveldo vertybių objektai:



Artimiausi vandens telkiniai yra didesniu nei 1,0 km atstumu. Upelis
Krašuona teka apie 1,30 km atstumu į pietvakarius nuo PŪV vietos ribų,
Dauniškio ežeras yra apie 1,6 km atstumu į vakarus nuo PŪV vietos ribų.
2019-02-07
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Šalia įmonės nėra mokyklų, ligoninių ar miegamųjų miesto rajonų. Arčiausiai
esanti mokymo įstaiga – Utenos regioninis mokymo centras yra apie 500 m
atstumu į pietvakarius nuo PŪV vietos ribų. IĮ L. Pipiro odontologijos klinika
yra apie 965 m atstumu į šiaurės vakarus nuo PŪV vietos ribų

2019-02-07

Utenos dvaro sodyba (kodas 837), esanti apie 1,45 km atstumu į
pietvakarius nuo PŪV teritorijos ribų;



Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta
(kodas 11311), esanti apie 1,48 km atstumu į šiaurės vakarus nuo PŪV
ribų;



Kapavietė (kodas 17265), esanti apie 1,5 km atstumu į šiaurės
vakarus
2019-02-07
nuo PŪV ribų

18

UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus technologinis
procesas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)
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Planuojama ūkinė veikla – pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas.



Planuojamos vykdyti veiklos:


Juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo bei metalinių pakuočių atliekų tvarkymas.



Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.



Nerūšiuotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymas.



Kitų pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimas, rūšiavimas, apdorojimas, laikymas ir
perdavimas kitoms įmonėms.

2019-02-07
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UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus technologinis
procesas
Vanduo ir nuotekų tvarkymas.
 Vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms.
 Už buitinių nuotekų tvarkymą sklype atsakinga R. Kundroto IĮ „Krija“.
Buitines nuotekas R. Kundroto IĮ „Krija“ išleidžia į UAB „Utenos
vandenys“ eksploatuojamus miesto buitinių nuotekų tinklus.
 Visa UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus PŪV bus vykdoma tik patalpose,
todėl ant atliekų paviršinis vanduo nepateks.
 Ant PŪV patalpų stogo susidariusios paviršinės nuotekos nebus užterštos
pavojingosiomis medžiagomis. Nuo šio pastato stogo esamais paviršinių
nuotekų surinkimo tinklais surinktos paviršinės nuotekos pagal tarp R.
Kundroto individualios įmonės „Krija“ ir AB „Umega“ pasirašytą sutartį
bus išleidžiamos į AB „Umega“ lietaus nuotekų tinklus.

2019-02-07
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

2019-02-07
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša



PŪV metu į aplinkos orą teršalai išmetami iš vieno stacionaraus taršos
šaltinių neišsiskirs.



Į R. Kundroto IĮ „Krija“ atvažiuos 1 sunkiasvoris automobilis/val.
(nors pagal realią situaciją per savaitę gali atvažiuoti iki dviejų
sunkiasvorių automobilių) ir iki 2 lengvųjų automobilių/val.



Tarša iš mobilių taršos šaltinių.



Į UAB „Lietaus sistemos“ atvažiuos 1 mikroautobusas/val. ir iki 2
lengvųjų automobilių/val.

Įvertinus planuojamus tvarkyti metinius atliekų kiekius, į įmonę per dieną
gali atvažiuoti:
-

Bendras į PŪV sklypą atvažiuojančių automobilių srautas:

iki 2 sunkiasvorių automobilių;

-

iki 2 sunkiasvorių automobilių/val.

iki 30 lengvųjų automobilių.

-

iki 8 lengvųjų automobilių/val.

-

1 mikroautobusas/val.

Planuojamas valandinis srautas: 1 sunkiasvoris automobilis/val. ir iki 4
lengvųjų automobilių/val.

2019-02-07
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

Tarša į aplinkos orą
Apskaičiuotos iš autotransporto išsiskiriančių teršalų pažemio koncentracijos
Autotransportui važiuojant keliu, nutiestu
Autotransportui važiuojant Metalo g.
nuo Metalo g. iki PŪV pastato
10 m nuo kelio
2 m nuo kelio
10 m nuo kelio
2 m nuo kelio atstumu
atstumu
atstumu
atstumu

Ribinė vertė (RV)

Teršalas

Cmaks

Cmaks/RV

Cmaks

Cmaks/RV

Cmaks

Cmaks/RV

Cmaks

Cmaks/RV

vidurkis

ug/m3

ug/m3

vnt. dl.

ug/m3

vnt. dl.

ug/m3

vnt. dl.

ug/m3

vnt. dl.

8 val.

10000

0,0003

0,000000
03

0,0003

0,000000
03

0,001

0,00000
01

0,0009

0,00000
01

metų RV, nustatyta
žmonių sveikatos
apsaugai

40

metų RV, nustatyta
augmenijos apsaugai

30

Kietosios dalelės
(KD10)

metų

40

0,01

0,00025

0,01

0,00025

0,02

0,0005

0,02

0,0005

LOJ

0,5 val.

-

0,0003

-

0,0002

-

0,0009

-

0,0008

-

Anglies monoksidas

Azoto oksidai

0,0015
0,06

0,0015
0,06

0,002

0,0035
0,14

0,002

0,0033
0,13

0,0047

2019-02-07

Įvertinus tai, kad PŪV nėra susijusi su stacionariais taršos šaltiniais, o
atsižvelgiant į skaičiavimo būdu nustatytus iš autotransporto išsiskiriančių
teršalų kiekius ir jų koncentracijas, galime teigti, kad jos yra nežymios ir
įtakos foniniam užterštumui neturi. Todėl galime teigti, kad dėl PŪV į aplinkos
orą išsiskiriančių teršalų kiekis yra nežymus ir reikšmingo neigiamo poveikio
visuomenės sveikata neturės.

0,0043
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Kvapai




2019-02-07
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Kvapai
Atliekų laikymui naudojami konteineriai

Įvertinus tai, kad:


Visa PŪV bus vykdoma tik pastate, uždarose patalpose;



Pavojingųjų atliekų laikymo pakuotės (talpos) bus naudojamos tokios,
kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išgaruoti ar
kitaip patekti į aplinką;



Dumblo atliekos bus laikomos sandariuose, uždaruose konteineriuose.
Kvapai iš šių konteinerių neišsiskirs;



Virtuvės, maisto atliekos į UAB „Žalvaris“ Utenos skyrių nebus
priimamos. Kaip biologiškai skaidžios atliekos bus priimamos sodų,
parkų atliekos (medžio šakos, žolė ir pan.). Šios biologiškai skaidžios
atliekos bus laikomos patalpoje, t.y. ant jų krituliai nepateks;



Į skyrių antrinės žaliavos bus priimamos iš komercinio srauto. Šios
atliekos nebus užterštos maisto likučiais.
2019-02-07
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PŪV neįtakos foninių kvapų emisijų ir neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos „Kvapo
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytos ribinės kvapo
koncentracijos (8 OUE/m3).
2019-02-07
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2019-02-21

Triukšmas

Triukšmo vertinimas
Vertinimo metu:

Tikslai:


įvertinti UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus ir R. Kundroto IĮ
„Krija“ įrenginių keliamą triukšmo lygį bei po teritoriją
važinėjantį visų trijų įmonių autotransporto srautą;



įvertinti transporto srautų, atsiradusių dėl UAB „Žalvaris“
Utenos skyriaus planuojamos atliekų tvarkymo veiklos,
esamų R. Kundroto IĮ „Krija“ bei UAB „Lietaus sistemos“
autotransporto srautų keliamą triukšmo lygį.

2019-02-07
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surinkta ir išanalizuota informacija apie ūkines veiklas;



parengti duomenys triukšmo sklaidos modeliavimui ir atliktas
modeliavimas;



išanalizuoti modeliavimo rezultatai ir parengtos vertinimo išvados.

2019-02-07
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Triukšmo vertinimas




Vykdant UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus PŪV pagrindiniai triukšmo šaltiniai bus:


krautuvas, kuris dirbs pastate;



atliekas atvežantis/išvežantis autotransportas;



atliekų krovos darbai;



metalo laužo pjaustymo darbai;



smulkintuvas;



presas.

R. Kundroto IĮ „Krija“ vykdomos veiklos triukšmo šaltiniai:





metalo laužo pjaustymo darbai;
autotransporto srautas.

UAB „Lietaus sistemos“ vykdomos veiklos triukšmas susijęs su autotransporto keliamu
triukšmu.

2019-02-07
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2019-02-21

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 keliais variantais:



1) Dienos metu pastatuose veikia visi įrenginiai + po teritoriją važinėja
maksimalūs valandiniai transporto srautai.



2)

Vertinimu nustatyta, kad dėl UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus PŪV

triukšmo lygis ties PŪV teritorijos riba ir artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje visais paros laikotarpiais neviršija HN
33:2011 reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo
ribinių dydžių, nustatytų gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje.

Dienos metu Metalo gatve važinėja maksimalūs autotransporto srautai.

2019-02-07
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2019-02-07
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Triukšmo sklaidos rezultatai
Triukšmo rodiklis
Vieta

L(dienos)

L(vakaro)

L(nakties)

(7.00-19.00)

(19.00-22.00)

(22.00-7.00)

PŪV teritorijoje veikia stacionarūs taršos šaltiniai, krautuvas ir važinėja autotransportas
PŪV sklypo šiaurinė riba
PŪV sklypo rytinė riba
PŪV sklypo pietinė riba

PŪV sklypo vakarinė riba
HN 33:2011 ribinė vertė

41,5-42,6

-

-

38,7-47,7

-

-

38,7-40,3

-

-

39,9-45,1

-

-

55

50

45
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Rizikos mažinimo priemonės


Visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma griežtai laikantis Atliekų tvarkymo
taisyklių, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių,
Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo
taisyklių reikalavimais bei kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės
aktais.



Priimtos į skyrių atliekos bus pasveriamos ir įtraukiamos į apskaitą,
vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 nustatyta tvarka;



UAB „Žalvaris“ Utenos skyrius dirbs I - V nuo 8.00 iki 16.30 val.
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Rizikos mažinimo priemonės

Išvada



Dėl PŪV papildomų stacionarių taršos šaltinių neatsiras;



Įvertinus planuojamus tvarkyti atliekų kiekius bei transporto srautą
(1 sunkiasvoris automobilis/val. ir iki 4 lengvųjų automobilių/val.),
skaičiavimo būdu nustatyta, kad iš mobilių taršos šaltinių
išmetamas teršalų kiekis nebus reikšmingas;



Vadovaujantis triukšmo lygio sklaidos modeliavimo rezultatais,
galime teigti, kad PŪV keliamas triukšmo lygis PŪV sklype ir
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija HN 33:2011
reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.
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Įvertinus UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus PŪV pobūdį ir
apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybę įmonės
patalpose ir už jos ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas su PŪV
sklypo ribomis.

2019-02-07

40

10

2019-02-21

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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