
 

8 priedas Schema su siūlomos SAZ ribomis 

 



    

SIŪLOMŲ SAZ RIBŲ SCHEMA 
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Eksplikacija: 

- UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus siūlomos SAZ ribos. SAZ ribų dydis: 0,5545 ha. 

Koordinatės: 

1. X/Y: 6152763.62/603149.65; 

2. X/Y: 6152756.96/603140.4; 

3. X/Y: 6152761.86/603136.93; 

4. X/Y: 6152780.53/603123.5; 

5. X/Y: 6152783.59/603127.7; 

6. X/Y: 6152785.6/603130.46; 

7. X/Y: 6152836.38/603093.88; 

8. X/Y: 6152841.27/603100.98; 

9. X/Y: 6152858.99/603126.73; 

10. X/Y: 6152862.39/603131.67 

11. X/Y: 6152852.9/603138.66; 

12. X/Y: 6152842.35/603146.25; 

13. X/Y: 6152800.3/603175.67; 

14. X/Y: 6152811.62/603190.79; 

15. X/Y: 6152812.13/603194.11; 

16. X/Y: 6152806.09/603198.38; 

17. X/Y: 6152790.96/603209.26; 

18. X/Y: 6152780.47/603194.61; 

19. X/Y: 6152778.26/603191.52; 

20. X/Y: 6152753.31/603156.95. 

 



 

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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Paqal uOsto dr rekci jos par eng!4 sclrenr4 I Ino[es - LrosLo

naudotolos - tules pasiraSvti dviSirles sularlis ir.lose pa-

reikti iSsamq b[srnrq rnvesticijq apra-il,nr4 bei l'erslo pla-
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Kokybiikai siuvu automobiliq sedyniq

rzvalkalLs Iarsau,keiiru srrply(usirrs

talonq ir sedynrq Jpmr Sal !s
lnl n 676 11 5G) /R 5) /ll Rol4

ldisorne (ompiilter i!s, televizorlils,
Kameras, r0roaparatus, garso

dpirarirf4, mrkf obingrl kr osnsles,

telefbnus, dLrkiq siurblirs VilnrLrs,

lel : (8 5) 2]3 1469,8 6\\ 22 234

l(onrpiurrrf !i td synris, progranrl
insialiavirras, lvarkymas, pardavimas

l)?lys Atvaiiilojanre j ranrus
-fel 850t31715

t
-[eismo 

n edicinos proiesorius

konsulrrtr:ja ir atlieka tyrinrus jvarriais

krrno suTrlojr lq ar kirokio robidilo
rveikdtos sutrikdymo arveja s

fel:8 67,1 91 550,8 61 5 I 6 ll 0,

(8 5) 278 84r0,
rl l)ditas: ga Jl

TirdZo Nr 591 7

2019 01 2l

Didysis prizrs - I 06 9l 7,00 tur

0107]i192728+10
Atspira: Iiinejinds:

DaLrar iki 40 proc, jrenginiams

,,AntiCa" apsar gai rruo uTkalkejinro ir
korozijos Apsa"gos lus.J Iatrl4, boileq,
iilumokaitj, skalbimo ir indq plovirro
nraiinas nuo kalkiq. Montavimas.

Cafdntija. Vilnius, rel. 8 687 7l 61 6,

lir inkimas ir sur nkinrd5 PiJnjn! ir kit!
kroviniq Sabenimas Pal(!ojanre Krovej!
pasldugos Dirbdnre if sdvdilgrliiis
Tel | 8 679 53 127,8 600 09 990

Per kr arrstymo pasiaugos Per veianre
pianinLrs, seifrs, kuro katilus, sratybine5
nredZiagas lirenkarne ir surenkame
jvairiLrs baldus Pakuojame Kr ove1,.1

paslargos Dirbame ir 5avaitBdliais
Vrlnrus, tel 8 675 88 l8 l

fl$Reu$ltls
Bronzos nrilrelius (aukso spalvos) Yr a

kokybEs sern[ikatas Tel 8 604 91 8 I 0

Ned idelianre ukyl e ndrural rai Lria gin lrl
Ronranovq veislds eriukq mdsi
(1 kgkaina-5eurai) Tel 864662929

:rit t (,sNt{si,:
Aliunrinio pudrq (pigmentq )
Tei 8 587 92 609

INFORMUOIAME, KAD IJAB

,,Antakalnio bustrs" qRCANIZUOIA
K0NKURS,g adresur Volunges 9.9,
Vilniuje, ddl laiptines langq keitimo
darbq pirkimo. Daugiau informacijos-
renata@pitkimucentras.lt. rri' LM I

INFORMUOIAME, KAD UAB,,Siauliq
Eustas" ORCANIZUOIA KONKURS4
.rdresu: 5. Salkauskio g, l4A,
Siauliai, del ll laiptinCs remonto
darbq. Ddl informaciios kreiptis -
ignas@Iirkinrucentras.lt, ir7\ M-r4i

INFoRMUOIAME, KAD UAB,,Siruliq
B0stas" ORGANIZUOJA KONKURSA
adresu: 5. 5alkauskio g.'l 4A,
Siauliai, ddl I laiptines remonto
darbq Del informacijos kreiptis-
igndsadDirkirnucentras.lt. ir7\ LM,ur

INFORMUOjAME, KAD tJAB,,Silalds
bustas" ORGANIZUOIA KONKURS4
ddl administruojamU daugiabuaiU
nanrq technines prieiiiros paslaugq
pirkimo. Ddugiau informacijos -
ufo@jblc!b!5!d5JJ. iusrMr4!

INFORMUOJAME, KAD UAB

,,Naujanriesaio bustal' ORGANIZUOJA
l(0NKUR54 adresu: Aguonq 9.5,
Vilniuje, del balkonq iemonto
darbq pirkimo. Daugiau informacijos-
agata@pirkimucentras,lt, AiM-u!

N4okykli rl5 M2 klJsas JutobusJ5, N4er(edcs Bcnz 5pr i rtcr ll l

Kavn \ko m

t:av
2004 , lai0,00

2000 ' Jr50ll

AptE PARIN6T4 poVEtKt0 Vt5tJ0rvrENES 5VEtKArAt VERTtNtM0 ATAs(AtrA

Planuojamosiikindsveiklosorganizatorius-llAll,,Zrlvriis"(jrnoncskodJsl205047lJ5),Prlsmonog l,Kn!nrs
tel 8 656 4.J l5-J, el p :Gsa.cepurnien""rOzalviri!.lt

Poveil(io visuom enCs sveikatdi vertinimo atdsl(aitos ( toliau - Akrskarto5 ) fenge.ias - llAB ,,Ekokonsukarijos" furrcrnes k rdas
100081400),1 Kubiliausg 6-5,Vilnius,tel (E5)2745491,e| prUlOlllSJ [aci]oslI
Planuojarrros uk nC5 veiklos pavadirrirnas, vieta - pavojrng!lq I repavolrng{]lrJ Jrlrel.U rv.rkymas UAB ..7alvJ' s urrnos
skyri!lc, J(| cs! l\4crJlo g lA, LifcnJ

Planuojamosirl<inasveiklosapraiymas-pdstJto-sJndelioT00kvn plotodalyjeplanuolarrrvykdytrprvo;irrgqjqr tepr
volnBqjq atlirkU vatky rro vetkl4

Ataskaita eksponuoiama Urcnos rdjono sJVivJldybes JdrriristrJCijos /\pliilkos Jpsdugos ir c'/ilifis !JUllos skyr rus 324
krb,r(lresulJreriod4,tJtenr,l-|V8001700vi1,V800-l545val(pidt/per(riuf.nl200-ll45v,l)bertJAEi,,tkokorl
!!ltn.iios" internero \vetiineje hllpjlwtg_w_e_kqk rsrrlrar:rj!$ nlo 2019 nr \iu\ro 2l r rki
2019[r vasarioTd 5r]At,skaifataippalgalirfas!sip.riintiAtasl(fitosfengejobrveir""le adfetu J Krbilraurg 6'.5,Vlirrs,
d d 900--1800val
VieiasvisuonrenessupaiindinimassuAtasl<aitaivyks20l9mvasarozdlTl5valllfero5ralorosav,!aldvb.sadmrnrs'
tricilos lll dukaro posa'(ltirl saleie, ddres!r lJrcoio ! 4, llrerJ
lisarniaLrsusipazintisuAtaskaitairiki20l9rr,vasrrioTd raituteildipasiilymusgrrrrIkreiparls)AtJskirtJsrcr,geJt
LAB,,tkokorsultaciiui",adre\u:l Kubiliiu5B tF5,Vrlrius,rcl (85)2745191,e1 p 1.|].[a(0cl(]!c'l!5ili!!rl!Lt!
5prendimq ddl planuojamos akinds veiklos galinrybiq priimanti instit ucija - Nrcior r;li rio visuo rcni\ svcikrt os ccDtro
pfir.svelkatos dpsa!Bo\ Drinisterijos LJtgno\ deparLdnreftds,5 Daridu! i-5 Cire ro g 1r, tJt.nd, t..l (8 139) 6r :J41, el p

u.ls.r-r.il.@!tii5(-'l.l

ANyKsirU RAIONO SAVTVALOYBES ADI\,1tNt:;TMCUOS SKELBtMAS

Anykitiq raiono 5avivaldybes administracija skelbia pripa:lnto nereikalingu arba netlnkamu (negalinr!) n.udoti
valstybei nuosavybes teise priklausanaio Anykiaiq rajono savival( ybds patikajirno teise valdomo ilgalaikio m.teri-
aliojo turto pardavimi vieiame prekiq duk(ione;

Apiiuros vietd

Anykit q rl

Afyk(a q rir

6

5

4+1

4

l+l
l

106 9l 7,00 EUf

5 931 50 E!i

41 9 50 tur

60,00 Eur

1.1,00 t!l
2 50 Eur

I 00 Eur

Tirdio Nr,75,l 6

201901 21

AUKCIONASVYK5adfesu:I Bilianog 2I,Aiyk<aIr,lllnLrkir.,pose(iir]\ilaje,104kil)
AUKCIONO PRADZIA- 201 9 ilr v!sJrio 1 I d I 0 00 vJl rukcioro dr yvilrrs rtvykus rr !2!rfegrsuJvu-
NEPARDUOTO TURTO PAKARTOTINIS AUKCIONAS vyks tuo paaiu ndresu 201 9 m. vasario I 5 d. 1 0 00 val

PARDUODAMOTIJRTOAPZIORA-2019n vasarioS-8d,darbovilandom5,sus(arusdE ilnkamoapirLrrLrilarkc)

Minrmdl!s kainos didinimo intervalas - ne maiesnis kaip I (vl""fa5) pro(enrar pfadines pardavioro ka fos
iliJ![.crofeiriBytiturtidtsi5kditornaper](trir)darbodjeDa5ruodrkconodlefo\ rrnk0p.vedirru,iAf!k(aUf.ll0ro
\ivivildyl)es ,r(lrrinisrfil(ijos fufodyt,j 5.lskiil,) lsigyt,l frrrti )rkejis )nlinri rr r\\ivern snvo lei.frs fe velriu kiil) er l
(rns) darbo d oras po atsiskairyrro

Aukcionodalyriobilietokaina-5(perki)cura,duk.iofoiiufoloLiretokf ri-10(deirrl)eurq
Dalyviaipradedamiregistruotilikus | (vienai)valandaiikraLrkcionoprad;ios Registracij.rvyksVie(rllqprrkirrg rt rro
skyn!le I lliliiifo g 2 l, Anyk<aiil nr, 201 kab

l55AMl4 INFORMACIIA teikia Airykiai-! rfjoiro 5drivdidybir( ndilr fr!r a(ijo! Vreiql! lliki Iu rf r!fro \kyiiJU\ !e( ela
A Srv (l c|c, rcl (8 l8l ) 58 0l l, J!Ld]:ojre.!cyl(!LeI_@tity!:el!j.1!

DAUCIAU lNFORft'lACll05 5KE.BIAMA

Calinld l.inreri 200 000 E!r

liriedijq skaiiiai

03050B12l]r517181922
21 36 J9 41 46 51 52 54 56 58

Calina larnefl 200 000 E!r

lii reddjg skariirr

050709B1721231628l5
41 4) 4t; 41 48 49 5t 51 54 58

Tiraio Nr 751 7

2019 01 r'1
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INFORI\4UOJAI\4E, KAD UAB

,,Antakdlnio bustas" ORGANIZUOIA
KONKI.JRSA adresu: Antakalnio g. 78,
Vilniuje, del paskirstynro skydq
remonto, ilagistr aliDiq elektros
kabeliq keitimo ir laidq apdailos
atstatynro darbq pirkimo.
Dtl informacijos krelptis -
dgrt!@pj4im-U!cI!I!5,!!. Lr^ LNr.l
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j. I.i'r
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Pdvddinimas

N4oklklin s N12 kla\es alrtobUsas ,,fiat Du.ito' ,,8 1i

Nr P\/N 637, I 5
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Trurnpai

Sudarius apsauSos sutalq
aPsaugos slsteil4 lrenE-

sime uz 1 Euf
UAB,,ApsauBos

konranda"
saLrgos tarnyba

PdsLnlynras Hal Lta hzinianrs asfref fN
I Brsatraviaraus E I l4 utrril
ltl I 389 50 431'

N4oh : I 652 62 S00 I 699 88 243

VqZiu suserga
viE jaunesni

2018-ieji
ugniagesiq
akimis

Arlimiausiq
dienq
renginlai

9 psl. 13 psl. 15, 16 psl.

Uitikrinta prergali

Sau:;io 20 dien4, sekmadie-
ni, vykusiose,,Betsafe-LKL"
rungryndse IJtenos,,Juven-
tus" :;avq Zl[rovq akivaiz-
doje 96:67 iveik6 Siauliq
,,5iaulius" ir pagaliau nutrau-
ke pralaimdjirnq serij4 bei i5-

kovojo pirm4 pergalq Siais
metars.

Donorystds aLkcija

Nacionalinjs kraujo cen-

tras iiandien, sausio 23 die-
nq, nuo 11 iki 17 val, kviedia
Utenos rajono savivaldybes
visuornenes sveikatos biu-
fe (Ulenio a 7) padovanoti
klaujo Prie! duodant kraujo
reikia buti pailsdjus, paval-
gius, iigdrus daugiau skys-
iiq, gerai jaustis, sverti ne

nraZiau kaip 50 kg, turdti as-

n]ens tapatybq patvirtinanti
dokunrentq.

Tladicinis bdgimas

Sau,sio 19 clieuq Sugindiuo-
se (M,rletq r.) vyko 29-as fra-
dicinis bdginLas ,,Aplink Zel-
vos eZelE", skirtas Laisvds
gynejq dienai Jame dalyva-
vo ir Uteno:; daugiafunkcio
sportc centro (DSC) dvira-
t-rninkai, kuriuos treniruoja
Martynas MarriuSis. Dalyviai
turdjo iveikti 4,4 km trasE.

2016 m. gimusiq ir jaunesniq

vaikinq grupdje Utenos DSC
aukletinis Nikolas Klimavi-
iius i!kovojo antrE vielE, No-
jus BraZrlnas iioje grup6je
liko ketvirtas 200!2005 n.
gimusiq vaikinq grupdje ute-
niikis Lukas Rimia i5kovo-
jo tre,:iq vielq. Visi dalyviai
buvo apdovanoti atminiDro
medaliais, nugaldtojai - tau-
rdmrs, suvenyrais.

ir

Skoitykite 3,4 psl.

Verslo pi€,tus, f ur5etai,
banketai, gedulingi
pietus (nuo 11 Eur)

oiEl{os
PtEl'USi
Nt/cl 3 E

1



2019 m. s,ausio 2:J d
,,utenos !liena" s {;'T Y &9. tL5

IfELELO'f,O
Losrmils t\t rriJJ

Data::1019-01-120

Skaiiiai: 12 65 52 sB 71 51 67 60 62 26 47 56 0l 72 44 61 45 57 55 05 54

70 33 ?3 06 03 75 36 64 21 39 13 15 02 49 58 29 (kemri kampai, eilute,

istriiainds) 31 42 68 37 46 19 t0 43 18 I I 16 48 08 (visa lentelE)
Uibraukus visil lentele .232,00 Eur - |

Uibrauku istriiaines 46,00 Eur - 391 i

Uit raukus ;ilutq 2,50 Eur - 1 2587
Uibrarrkus keturis kampus 1,00 Eur - 84488
Papildonri prizai
04r*tiris 100 EUR piniginis prizas

06+*6:lB 100 EUR pinighis prizas

01**7ti1 100 EUR piniginis priza5

00**3:15 100 EUR piniginls prizas
01**290 100 EUR piniginis prjzas

00+"9tj3 100 EURpioigjnis prizas

00**4:;4 100 EUR pinigi[is prizas

0t'*sliS 100EUR Prdginis prizas

05*"360 100 EUR pinigitris prjzas

037*646 1000 EUR pinlginis prizas

001 "2:19 1 000 EUR piniglnls prizas

048*.11 1 1000 EUR pinigiDis prizas

04214:13 20 000 EUR pinigiris prizas

01"*1;'9 200 EUR piniginis prizas

04**338 200 EUR piniginjs prizis
02+*740 200 EUR pjniBitris prizas

00**403 200 FURpiniginis prizas

01**367 20Q EUR pinigiDis prizas

01**li'7 200 EUR piniginis prizas
0205696 2000 EUR piniginis prizas

03248(i3 2000 EUR ptuiginjs prizas

0368909 2000 EUR piniginis prjzas

03769U4 2000 EUR pinigiLris prizas

051 50:j1 2000 EUR piniBinis pfizas

0593442 2000 EUR pirjginis prizas

0299604 2000 EUR pirliBitis prizas

06240:U 4 2000 EUR pinigiois prlas
050501;6 2000 EUR piulginjs prizas
04248i14 2000 EUR pinjBinis prizas

00;*406 2000 EUR pjnjgjnis prizas

0466571 2000 EUR pini8inis lrrjzas
05506 t7 2000 EUR pinjginis ptlzas
0532991 2000 EUR piRjEinis prjzas

0317675 2000 EUR pini8inis prizns

00-*7i17 300 IUR pitrjgjljs prizas

00**61)1 300 IIUR piriBinjs pfizas
0tj"*0117 300 IIUR piniginis prizas

029*91;6 300 IIUR piniginis pr izas

013*Bil4 300 IUR piDigiris plizas
038*€iBB 300 IIUR pi[jgiris prizas

031*470 300 IjUR piniginis prizas

037+7{i7 300 IjUR piniginis prizas

02,1*41)9 300 IIUR piniginis pr izas

0628073 3000 EUR pinigiris pfizas
057€j998 3000 EUR pirliBinis pfizas
012941;6 3000 EUR pLnjginis Lnjas
06686'12 3000 EUR pinigi.ris prjzas

0358413 3000 EUR pinlBinis pfizas

0245103 3000 EUR plnig:inis prizas

03531 l7 3000 EUR pirligiDis pr izas

0304937 3000 EUR pinigjnis pfjzas

0C0*9'11 500 I|UR pinigiuis prizas
iJ52*372 500 TIUR pi0rginjs prjzas

020*276 500 IIUR pinigirris prizas

033+3rB 500 IiUR pinlgrds pfizas
028*9;6 500 IIUR piniBinLs prizas

012*677 500 IIUR piniBjnjs pdzas

049*114 500 I]UR piniginis prizas

010"568 500 IIUR piniginis pilzas
042*170 500 I'UR piniBinis prizas

0392532 5000 EUR pinigjnis prizas

0089105 5000 EUR piniglnls ptizas

0163370 5000 EUR pinigiris pfizas

0449883 Autoilobilis,,Renaul! Clio"
0112915 Autoorobilis,,Suzuki Vitara''
008+588 PakYiedmas i TV studijq
053+288 Pakviedmas i TV studijE

034*l]46 Pakvietitlas i'l1/ sludijE

00lj*231 Pakvietirnas i TV sludi.jE

In{ormacinis praneiimars apie parengtq poveikio
visuomends sveikatai vertinimo ataskaitq

Planuojarnos Ikinds veiklos organizatorius - UAB ,,Zalvaris" {1mo-

nds kodas 120504795), Palemono g. 1, Kaunas, tel.8 656 43 353,

el, p. rasa.cepurniene@za)varis.lt.
Poveikio visuomenes sveikatai vertininlo ataskaitos (tol.iau -

Ataskaitos) rengdjas - tJAB,,Ekokonsultacij0s" (in0nds l(0-

das 300081400), J Kubiliaus g. fi-S, Vilnius, tel (8 5) 274 5491,

adresu: Me[a]o 8.34, Utena,
Planuojamos iikines veiklos apra3ymas - Pastato-sandelio 700 kv

m ploto dalyje pJanuojana vykdyti pavojingqjq ir nepavojirgqjLl atlie-
kq tvarkymo veiklq.

Ataskaita eksponuojama Utenos rajono sav)valdybds adm inistraci-
jos Aplinkos apsaugos ir civilin augos skyriaus 324 kab adresl
Utenioa.4,Ulena,T-lV8-l7val 8-15.45va1 (pietqpertrauka l2-
1245 val.) bei UAB ,,Ekokonsultacijos" in[erneto svetajndje http://
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,

Vilnius,d d 9-l8val
Vie5as visuomen€s supaZindinimas su Ataskaita ivyks 2019 m. va-

sarjo 7 d 17,15 val, Utenos rajono savivaldyb€s administracijos [ll
aukSto posddZlq saleje adresu: Utenio 4.4, Utena.

ISsanriau susipaZirli su AtaskaitB ir iki 2019 m vasailo 7 d fa5t-
teikti pasinlymus galima kreipianlis i Alaskajtos retrgeja UAB ,,Eko-
konsultacijos" adresu: J Kubillaus g. 6-5, Mlnius, tel. (8 5) 274 5491,

el. p. info@ekokousullacijos.[1.
Sprendim4 ddl planuojamos ukines vejklos galinrybiq prjiman-

ti institucija - Nacionalinio visuolnenes sveikatos centro prie Svei-

katos apsaugos rlinistetiios Utenos departantentas, s Daliaus

ir S Gjrdno g 12, Utena, tel: (8 389) 61 941, el p utena(@nvsc lt.

L )S-15!
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EKcKON

Utenos raJono savival

DEL ]NFORMACINIO
ATASKAITOS EKSPO

UAB ,,Zalvaris"
adresu Metalo g. 34, U

Siuo metu yra
vertinimo ataskaita (toli

Vadovaudamasis
vertinimo istatyme nen
apraSu, Ataskaitos
eksponavimq bei numat
numatomq Ukinq veiklq,
b0ti eksponuojama ne m
kitoje su savivaldybe

Pra$ome leisti
skelbimq lentoje, o
adresu Utenio a. 4,

PRIDEDAMA: 1. lnfo
2, Povei

Direktord

I

I

l
I

Jolanta Graudinytd, tel. (8 5) 274 91, el. p, iolanta@e,kokonsultacilos,ll

IJLTACIJOS

f)-ci"J'l

administracijai 2A19-01-21

FNNESIMO
VIMO

nuoja vykdyti
. Visa veikla

ll"$.-djnle*Ataskailos va ri a ntq
nuo 2019 m. sausio 23 d. iki

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

Lietuvos Respublikos planuojamos 0kin€s veiklos poveikio aplinkai
tq poveikio visuomen€s sveikatai vertinimo afiikimo atvejq tvarkos
turi informuoti visuomenq apie parengtq Ataskaitq, vie5q Ataskaitos

rq vieSq Ataskaitos pristatymq visuomenei. Informacinis prane$imas apie
iesq Ataskaitos pristatymq visuomenei bei pati parengta Ataskaita turi
iau kaip 10 darbo dienq savivaldybds administracindse patalpose arba

je vietoje, kurios teritorijoje planuojama rlkin6 veikla,

uoti informacinj prane5imq

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 u ltacij os. lt
www. e ko konri u lta c ijos. lt

-tt i.)

Nr. D-19-05

IR POVEIKIO VISUOMENES SV'EIKATAI VERTINIMO

pavojingqiq ir nepavojingqjq atliekq tvarkymo veiklq sktype,
bus vykdoma 700 kv, m ploto pastato-sanddlio datyje.

apie parengtq AtaskaitE JOsq savivaldybds
eksponuoti J0sq servivaldyb6s patalpose
2019 m. vasario 7 d.

prane6imas (1 lapas);

rH
I

tu
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I

l

l
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Infarmacinis prane5i apir parengt4 poveikio visuomends sveikata,i vertinimo ataskaitq
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
yriuje, adresu Metalo g. 3A', Utena.

Plamtojarnos ilkines veiklos apra$tmas - Pastato-sandelio
vykdyti pavojingqiq ir ngpavojingqiq atliekq n arkymo veiklq.

nepavojingrljq atliekq tvarkyuras

700 kv. m ploto dalyje planuojama

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
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

savivaldybes administraqijos III auk$to posedZiq sal0je, adresu Utenio a. 4, lJtena.
Utenos rajoncr

Ilsarniau .rusipatinti su Ataskaita ir 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

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



Utenos raJono savlvaldybAs admlnistraciJai 2019-01-21 Nr. D-19-04

ii t;{" ii

UAB EKOKOH6UL IJGS
J. K _T- oB2M VitntusTel. I

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

os.lt
rs,lt

Lina $leinotuitlBudrien6

;ti ,f L:

Direktore

Jolenta Graudinytg, td. (8 S) 274 54 el, el. p. iq!



EK KONSULTACIJOS

Nacionalinio visuomenes svlikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Utenop clepartamentui

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

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. SzqS-
0002-9111) dalyje (700 kv. m ptote).

Siuo metu yra parengla planuojamos iikines veiklos poveikio visuomr:nds sveikatai vertinimo
ataskaita (toliau - Ataskaita).

Ataskaitos atsakingas rengejas - UAB
veiklos licencija Nr. VSL-308).

,,Ekokonsultacijos" (Visuomerres sveikatos prieZi[rrts

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 \ {" $.,\ }, s.{$

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

Lina Sleinotaite-Budriene



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.
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.

Ataskoitos) rengdjas
Vilnius, tel. 8 5 2745491.

nepavojingqjq tvarkymas Ul\B

Ur\B
el. p,



Jolanta

From:

Sent:

To:
Subject:

Jol

20L9 2:0

tos NISC <utena@nvsc.lt>

adienis 2019 m. sausis 22 15:37

nta Gfaudinyte
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 22,
']fo: 'Utenos NVSC'
Siubject: Rastas

L,aba diena,

PV]

Vadovaujantis LR Planuojamos 0kines
sveikatai vertinimo atlikimo atvejq
,,Zalvaris" Utenos skyria us pla nuoj
g. 34, Utena PVSV ataskaitq ir

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

iklog poveikio aplinkai vertinimo istatyme nenumatytq poveikio visuomenes
rkoq apraSo 7,4 punktu, siundiame Jums informacijq apie parengtq UAB

vykdiTti pavojingqjq ir nepavojingqjq atliekq tvarkynro veiklai, adresu Metalo
visuQmen6s informavimo procedU ras.



10 priedas Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolo kopija. 

 

 



Susitikimo tikslas - Planuoiamos Dkines veiklos poveikio visuomenes sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau vadinama

Ataskaitos) pristatynras visuomenei.

Planuojamos iikin6s veiklos pavadinimas - Pavoiingqi! ir nepavolingLliq atliekq tvarkymo veikla.

Planuojamos iikin6s veiklos vieta - Metalo g. 3,{, Utena.

Susirinkimo vieta - Utenos rajono savivaldybes administracijos III auk5to posedZiq sale.ie, adresu Utenio a. 4, Utena.

Susirinkimo data ir laikas - 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 - PAVOJINGUJU IR NEPAVOJINGVJU ATLIEKU
TVARKYMO VEIKLA

lki vie5o parengtos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradZios, Ataskaitos rengejas - UAB

,,Ekokonsultacijos;'- susirinkimo piimininie paskyre UAB ,,Ekokonsultacijos" direktorg Lin4 Sleinotaitg-

budrieng, 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:
L Susirinkimo dalyviq s4raSo kopija (1 lapas).

Susirinkimo pirmininke

Susirinkimo sekretord

(l/ardas, pa
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UAB „ŽALVARIS“ UTENOS SKYRIUJE

PAVOJINGŲJŲ IR NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ 

TVARKYMAS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

2019-02-07 1

PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai

2019-02-07 2

PVSV ataskaitos rengėjai Organizacija Pareigos/kompetencijos sritis

Lina Šleinotaitė-Budrienė

UAB „Ekokonsultacijos”

(licencija Nr. VSL-308)

Direktorė

Laura Vanagaitė
Aplinkosaugos ir visuomenės 

sveikatos specialistė

Inga Muliuolė Projektų vadovė

Jolanta Graudinytė
Aplinkos apsaugos specialistė

Kristina Pilžis
Aplinkos apsaugos specialistė

PVSV organizatorius

Organizatorius: UAB „Žalvaris“

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

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

ir SAZ nustatymo tikslai

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

 SAZ nustatymo tikslai apibrėžiami taip:

• Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos;

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

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

2019-02-07 4
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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 5

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

pagrindimas

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos

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

886 24 straipsnio 3 punktu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio

visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, atliekant poveikio

visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės

veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, gali būti

nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės

apsaugos zonos ribų dydžiai.

2019-02-07 6

SAZ

 Sanitarinės apsaugos zona – aplink stacionarų taršos šaltinį

arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo

neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės

sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais

nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

2019-02-07 7

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

 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 8
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 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 9

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)

2019-02-07 10

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 11

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)
 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 12

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)
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2019-02-07 13 2019-02-07 14

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)
 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.

2019-02-07 15 2019-02-07 16

Saugomos teritorijos

 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.
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2019-02-07 17

 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 18

Arčiausiai PŪV teritorijos esantys kultūros paveldo vertybių objektai:

 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

nuo PŪV ribų

2019-02-07 19

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)
 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

UAB „Žalvaris“ Utenos skyriaus technologinis 

procesas

 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 20



2019-02-21

6

2019-02-07 21

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 22

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje 

Oro tarša

2019-02-07 23

 PŪV metu į aplinkos orą teršalai išmetami iš vieno stacionaraus taršos

šaltinių neišsiskirs.

 Tarša iš mobilių taršos šaltinių.

Įvertinus planuojamus tvarkyti metinius atliekų kiekius, į įmonę per dieną

gali atvažiuoti:

- iki 2 sunkiasvorių automobilių;

- iki 30 lengvųjų automobilių.

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

lengvųjų automobilių/val.

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje 

Oro tarša

2019-02-07 24

 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.

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

lengvųjų automobilių/val.

Bendras į PŪV sklypą atvažiuojančių automobilių srautas:

- iki 2 sunkiasvorių automobilių/val.

- iki 8 lengvųjų automobilių/val.

- 1 mikroautobusas/val.
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Tarša į aplinkos orą

2019-02-07 25

Teršalas
Ribinė vertė (RV)

Apskaičiuotos iš autotransporto išsiskiriančių teršalų pažemio koncentracijos

Autotransportui važiuojant Metalo g.
Autotransportui važiuojant keliu, nutiestu 

nuo Metalo g. iki PŪV pastato

2 m nuo kelio atstumu
10 m nuo kelio 

atstumu

2 m nuo kelio 

atstumu

10 m nuo kelio 

atstumu

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.

Anglies monoksidas 8 val. 10000 0,0003
0,000000

03
0,0003

0,000000

03
0,001

0,00000

01
0,0009

0,00000

01

Azoto oksidai

metų RV, nustatyta 

žmonių sveikatos 

apsaugai

40

0,06

0,0015

0,06

0,0015

0,14

0,0035

0,13

0,0033

metų RV, nustatyta 

augmenijos apsaugai
30 0,002 0,002 0,0047 0,0043

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 -

 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.

2019-02-07 26

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Oro tarša

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Kvapai

 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 27

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Kvapai

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 28

Atliekų laikymui naudojami konteineriai
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Triukšmas

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 29

Triukšmo vertinimas

Vertinimo metu:

 surinkta ir išanalizuota informacija apie ūkines veiklas;

 parengti duomenys triukšmo sklaidos modeliavimui ir atliktas

modeliavimas;

 išanalizuoti modeliavimo rezultatai ir parengtos vertinimo išvados.

2019-02-07 30

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 31 2019-02-07 32
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Prognostinis triukšmo vertinimas

 Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA

(Computer Aided Noise Abatement).

 Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

 Sklaidos skaičiavimai atlikti keliais variantais:

 1) Dienos metu pastatuose veikia visi įrenginiai + po teritoriją važinėja

maksimalūs valandiniai transporto srautai.

 2) Dienos metu Metalo gatve važinėja maksimalūs autotransporto srautai.

2019-02-07 33

Triukšmo sklaidos rezultatai

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.

2019-02-07 34

2019-02-07 35

Triukšmo sklaidos rezultatai

Vieta

Triukšmo rodiklis

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

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

PŪV teritorijoje veikia stacionarūs taršos šaltiniai, krautuvas ir važinėja autotransportas

PŪV sklypo šiaurinė riba
41,5-42,6 - -

PŪV sklypo rytinė riba
38,7-47,7 - -

PŪV sklypo pietinė riba
38,7-40,3 - -

PŪV sklypo vakarinė riba
39,9-45,1 - -

HN 33:2011 ribinė vertė
55 50 45

2019-02-07 36
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2019-02-07

37

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

 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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Išvada

 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.
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Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:

UAB „Ekokonsultacijos“

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

Tel. (8 5) 274 54 91

el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt
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