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UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius ir UAB 

„Rafimeta“

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLŲ IŠPLĖTIMAS, 

ADRESU PALEMONO G. 1, KAUNAS

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

1

PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai

2019-10-22 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. paštas: info@zalvaris.lt

Organizatorius: UAB „Rafimeta“

Adresas: Palemono g. 1, Kaunas

Kontaktinis asmuo: direktorius Nerijus Šarauskas

tel.: 8 650 77757, 

el. paštas: info@rafimeta.lt

2019-10-22 3 2019-10-22 4

Situacija 2018 m. pabaigoje

2019-10-22 5

Vertinama situacija
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

pagrindimas

Kadangi:

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

veiklas;

 PŪV sklype UAB „Baltical“ nuo 2018 m. gruodžio mėn. veiklos nebevykdo, o UAB 

„Lietmetas“ atliekų tvarkymo veiklos nebevykdys, kai tik ją perims UAB „Žalvaris“

 Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai

vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo 451 punkto reikalavimais, siekiant

įvertinti ar dėl planuojamų atliekų tvarkymo veiklų išplėtimų bei UAB

„Baltical“ ir UAB „Lietmetas“ veiklų nutraukimo, sanitarinės apsaugos zonos

ribos neturi būti koreguojamos, atliekamos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo procedūros (rengiama PVSV ataskaita).

2019-10-22 6
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

ir SAZ nustatymo tikslai

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

 SAZ nustatymo tikslai apibrėžiami taip:

• Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos;

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

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

2019-10-22 7

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.

2019-10-22 8

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius

 UAB „Žalvaris“ Kauno skyriau plėtra:

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

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

 iki 40 111,00 t/metus pavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti 
atliekų kiekis – 2 264,50 t);

 iki 78 240,00 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti 
atliekų kiekis – 5 579,00 t).

2019-10-22 9

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius planuoja išplėsti priimamų tvarkyti atliekų

rūšių asortimentą, didinant jų metinius kiekius bei didžiausius

planuojamus laikyti tam tikrų atliekų rūšių kiekius.

 Po veiklos išplėtimo skyriuje planuojama tvarkyti:

 iki 98 780,00 t/metus pavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti atliekų 

kiekis – 3 187,00 t);

 iki 208 260,00 t/metus nepavojingųjų atliekų (didžiausias leidžiamas laikyti atliekų 

kiekis – 5 310,00 t).

2019-10-22 10

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius

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

 Pagrindiniai pokyčiai:

 planuojama vykdyti tepalų, oro, kuro filtrų perdirbimo veiklą;

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

 bus vykdoma metalo laužas nebelaikymo atliekomis procedūra;

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

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

2019-10-22 11

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius dirbs 252 dienas per metus šiomis darbo

valandomis: I – V nuo 8.00 val. iki 16.30 val.; visą parą dirbs konteinerio tipo

šaldiklis ir esant poreikiui smulkintuvas bus eksploatuojamas 16 val./parą

2019-10-22 12
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UAB „Žalvaris“  Kauno skyriaus įrenginių 

išdėstymas sklype

2019-10-22 13

UAB „Rafimeta“ vykdomos atliekų tvarkymo veiklos:

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

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

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

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

2019-10-22 14

UAB „Rafimeta“

UAB „Rafimeta“

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

pajėgumai:

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

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

2019-10-22 15

UAB „Rafimeta“

Planuojama esamo veiklos plėtra:

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

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

 plastikų, sėdinių išimtų iš ENTP smulkinimas;

 katalizatorių ardymas, atskiriant jo sudedamąsias dalis;

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

Įmonė dirbs 2 pamainomis, darbo laikas – nuo 6.00 iki 22.00 val., 250 – 365 d.d. per 
metus, darbuotojų skaičius – iki 30.

2019-10-22 16

2019-06-10 17

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus atliekų tvarkymo veiklos vykdymui bus naudojamos:

 3407,53 kv. m ploto gamybinės patalpos;

 1311,07 kv. m ploto administracinės patalpos;

 9794,94 kv. m ploto kiemo aikštelės;

 464 kv. m ploto pastatas-angaras.

UAB „Rafimeta“ atliekų tvarkymo veiklos vykdymui bus naudojamos:

 18,68 kv. m ploto administracinės patalpos;

 1942,60 kv. m ploto gamybinės patalpos, 

 100 kv. m ploto kiemo aikštelė.

2019-10-22 18

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

 PŪV teritorija, kurioje vykdoma veikla, yra Kauno miesto

savivaldybės rytinėje dalyje.

 Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį

planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014

m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209, PŪV sklypo žemės

naudojimo paskirtis yra verslo ir pramonės teritorijos.

2019-10-22 19 20

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas 

 Žemės sklypo plotas – 2,6416 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 1901-0144-0197, 

paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos. 

21 2019-10-22 22

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)

 Žemės sklypas nei visuomeniniu, nei archeologiniu požiūriu nėra reikšmingas.

 Arčiausiai PŪV vietos esančios gyvenamosios paskirties teritorijos:

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

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

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

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

vakarus.

2019-06-10 23 2019-10-22 24

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

objektas (I)
 Daugiau kaip 1 km spinduliu nuo PŪV teritorijos ribų nėra jokių švietimo ir

mokslo institucijų, ligoninių, teritorija nepasižymi jautriomis aplinkos

poveikiui teritorijomis.
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Saugomos teritorijos

 Arčiausiai PŪV vietos yra Kauno marios, esančios apie 0,3 km atstumu į

pietus/pietryčius nuo PŪV teritorijos, kurios dėl paukščių ir buveinių

apsaugai svarbių teritorijų priskirtos prie Natura2000 saugomų teritorijų.

2019-10-22 26

 Artimiausias vandens telkinys - Kauno HE tvenkinys (kodas 10050001),

yra apie 0,7 km atstumu pietų/pietryčių kryptimi nuo PŪV.

27

Arčiausiai PŪV teritorijos esantis kultūros paveldo vertybių objektas:

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

PŪV teritorijos ribų;

 Vieškūnų piliakalnis su gyvenviete (kodas 32826), kurios teritorijoje yra Vieškūnų

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

Išteklių naudojimas

Vanduo ir nuotekų tvarkymas.

 UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius gamybos reikmėms vanduo
nenaudojamas, todėl gamybinės nuotekos nesusidaro. Buitinės
nuotekos išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“ eksploatuojamus
miesto kanalizacijos tinklus pagal 2007 m. vasario 14 d. Per
metus išleidžiama iki 668 m3 nuotekų (2,65 m3/dieną).

 UAB „Rafimeta“ PŪV metu vanduo buitinėms reikmėms tiekiamas
iš miesto vandentiekio tinklo, geriamas vanduo bus pristatomas
plastikinėse talpose. Apskaičiuotas darbuotojų vandens
suvartojimas siekia 31,50 m3 per mėn. arba iki 378 m3 per metus.
Technologiniuose procesuose numatoma sunaudoti iki 100 m3

vandens per mėnesį arba 1200 m3 per metus

2019-10-22 28

Išteklių naudojimas

 UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus teritorijoje įrengta lietaus nuotekų

surinkimo sistema su valymo įrenginiais (30 l/s našumo naftos

gaudyklė su smėliagaude). Nuo galimai taršios teritorijos surinktos

ir iki leistinų normų išvalytos paviršinės nuotekos ir nuo pastatų

stogų surinktos nevalytos paviršinės nuotekos (sąlyginai švarios

paviršinės nuotekos) išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“

eksploatuojamus lietaus nuotekų kanalizacijos tinklus.

 Per metus į tinklus išleidžiama iki 12725,62 m3/m paviršinių

nuotekų, iš kurių 9030,67 m3/m paviršinių nuotekų surenkama

nuo galimai taršių teritorijų (apie 1,6119 ha plotas).

2019-10-22 29

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje 

Oro tarša

2019-10-22 30

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

 UAB „Rafimeta“ patalpos šildomos elektra.

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

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

 Dėl UAB „Rafimeta“ veiklos į aplinkos orą išmetimų iš stacionarių taršos šaltinių nebus.
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje 

Oro tarša

2019-10-22 31

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

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

ir iki 10 lengvųjų automobilių/val.

 Dėl UAB „Rafimeta“ veiklos atvažiuos iki 2 sunkiasvorių automobilių/val.

(priimam, kad tą pačią valandą atvažiuos maksimalus dienos

autotransporto srautas) ir iki 10 lengvųjų automobilių/val.

Bendras į PŪV sklypą atvažiuojančių automobilių srautas:

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

iki 20 lengvųjų automobilių/val.;

 vakaro ir nakties metu į teritoriją autotransportas nevažiuos.

32

Tarša į aplinkos orą

33

Teršalas ir skaičiuotinas 

laikotarpis

Ribinė vertė Tik įmonių tarša (1 var.) Kartu su foniniu užterštumu (2 var.)

Didžiausia 

koncentracija

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis

Didžiausia 

koncentracija

Koncentracija, 

ribinės vertės 

dalimis

1 2 3 4 5 6

CO 8 valandų slenkančio 

vidurkio 100-asis 

procentilis

10 mg/m³ 0,01159 mg/m³ 0,00116 0,4164 mg/m³ 0,0416

NO₂ metų vidurkis 40 µg/m³ 1,03 µg/m³ 0,0257 31,96 µg/m³ 0,799

NO₂ 1 valandos 99,8-as 

procentilis
200 µg/m³ 8,579 µg/m³ 0,0429 32,3 µg/m³ 0,161

KD₁₀ metų vidurkis 40 µg/m³ 0,02579 µg/m³ 6,45e-4 33,99 µg/m³ 0,850

KD₁₀ 24 valandų 90,4-as 

procentilis
50 µg/m³ 0,04679 µg/m³ 0,0009 33,99 µg/m³ 0,680

KD₂,₅ metų vidurkis 25 µg/m³ 0,01341 µg/m³ 0,0005 16,86 µg/m³ 0,674

LOJ 24 valandų 100-asis 

procentilis
nenustatyta* 1132 µg/m³ - 1254 µg/m³ -

LOJ valandos 98,5-as 

procentilis
nenustatyta* 713 µg/m³ - 835 µg/m³ -

 PŪV stacionarių ir mobilių oro taršos šaltinių teršalų sklaidos skaičiavimų

rezultatų analizė parodė, kad, esant ir nepalankioms meteorologinėms

sąlygoms, vertinant aplinkos orui nepalankiausius PŪV scenarijus, visų teršalų
koncentracijos aplinkinėse teritorijose su esamomis foninėmis

koncentracijomis, neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos ir

augmenijos apsaugai

2019-10-22 34

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Oro tarša

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Kvapai
 Įvertinus tai, kad UAB „Žalvaris“, adresu Palemono g. 1, Kaunas ne vienerius metus vykdo atliekų

tvarkymo veiklą, tai siekiant nustatyti sklindančio kvapo koncentracijas buvo atlikti kvapų
matavimai UAB „Žalvaris“ Kauno skyriuje, t.y. buvo išmatuotos kvapo koncentracijos:

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

 įv. pavojingų atliekų laikymo patalpoje (pastate);

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

 alyvų atliekų laikymo zonoje (atviroje aikštelėje).

 UAB „Rafimeta“ vykdoma veikla nesusijusi su kvapų susidarymu.

 Vadovaujantis atliktais matavimais nustatytos kvapų koncentracijos ir sumodeliuota kvapų sklaida.

 Buvo modeliuojama tokia „blogiausio scenarijaus“, kad UAB „Žalvaris“ Kauno skyriuje bus
kiekvienos pavojingosios atliekos laikomas didžiausias planuojamas laikyti atliekų kiekis ir visos šios
atliekos skleis kvapus.

2019-10-22 35

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Kvapai

2019-06-10 36
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje

Kvapai

Kvapo koncentracijų sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad už PŪV sklypo ribų
kvapo koncentracija neviršija HN 121:2010 nustatytos 8,0 OUE/m3 ribinės vertės. Prie
PŪV sklypo ribų didžiausia kvapo koncentracija nepalankiomis meteorologinėmis
sąlygomis susidaro ties 11 tašku (4,74 OUE/m3) šiaurinėje įmonės dalyje. Artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje (Naktigonės g. 3, Kaunas) kvapų koncentracijos siekia 0,38
OUE/m3.

2019-10-22 37

Triukšmas

Tikslai:

 įvertinti sklype UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB

„Rafimeta“ ūkinių veiklų skleidžiamą triukšmą bei po sklypą

važinėjančio autotransporto skleidžiamą triukšmą.

2019-10-22 38

 Atliekant UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus veiklos keliamo triukšmo lygio 

vertinimą buvo atsižvelgta į tai, kad atsiranda nauji triukšmo šaltiniai:

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

 smulkintuvo keliamas triukšmo lygis – 85 dBA;

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

 šaldiklio keliamas triukšmo lygis – 74 dBA;

 UAB „Rafimeta“ veiklos keliamo triukšmo lygio vertinimą buvo atsižvelgta į 

tai, kad atsiranda nauji triukšmo šaltiniai:

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

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

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

 laidų malimo įrenginio keliamas triukšmo lygis – 85 dB(A).
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Triukšmo vertinimas: stacionarūs šaltiniai

 Autotransporto srautai po veiklos išplėtimo

 UAB „Žalvaris“ Kauno skyrių per valandą atvažiuos:

 iki 8 sunkiasvorių automobilių ir iki 10 lengvųjų automobilių.

 po teritorija dienos metu važinės autokrautuvai, kurių keliamas triukšmo lygis siekia iki 76

dB(A).

 UAB „Rafimeta“ per valandą atvažiuos:

 iki 2 sunkiasvorių automobilių ir iki 10 lengvųjų automobilių.

 po teritorija dienos metu važinės autokrautuvai, kurių keliamas triukšmo lygis siekia iki 78,7

dB(A)
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Triukšmo vertinimas: mobilūs šaltiniai

Triukšmo vertinimas

 UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius dirbs 252 dienas per metus šiomis darbo

valandomis: I – V nuo 8.00 val. iki 16.30 val.; visą parą dirba konteinerio tipo

šaldiklis ir esant poreikiui smulkintuvas bus eksploatuojamas 16 val./parą;

 UAB „Rafimeta“ dirbs 252 dienas per metus šiomis darbo valandomis: I – V nuo

6.00 val. iki 22.00 val., tačiau sunkusis transportas ir krovos darbai bus

atliekami tik nuo 8.00-17.00 val.; nuo 17.00 val. visa veikla bus vykdoma tik

uždarose patalpose.
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Triukšmo vertinimas
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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 vertinant, kad:

 dienos metu pastatuose veikia visi įrenginiai, šaldiklis + po teritoriją važinėja maksimalūs
valandiniai transporto srautai ir autokrautuvai;

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

 nakties metu teritorijoje veikia šaldiklis;

 atskirai buvo sumodeliuotas dienos metu autotransporto, važiuojančio Palemono gatve
keliamas triukšmo lygis.

2019-10-22 43

Triukšmo sklaidos rezultatai

Vertinant apskaičiuotus prognozuojamus PŪV triukšmo rodiklius,

nustatyta, kad triukšmo lygis už PŪV sklypo ribų, o tuo labiau

artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija HN 33:2011

reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.
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Triukšmo sklaidos rezultatai
Vieta Triukšmo rodiklis

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

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

PŪV teritorijoje veikiančių esamų bei naujų stacionarių triukšmo šaltinių, autokrautuvų bei į teritoriją važiuojančio 

padidėjusio sunkiasvorio ir lengvojo autotransporto srauto keliamas triukšmas1

Planuojamos ūkinės veiklos šiaurinė sklypo riba
38,3-53,6 23,9-39,3 18,0-37,0

Planuojamos ūkinės veiklos rytinė sklypo riba
42,6-51,0 22,4-33,9 14,8-26,2

Planuojamos ūkinės veiklos pietinė sklypo riba
34,7-45,5 14,3-30,4 7,3-22,6

Planuojamos ūkinės veiklos vakarinė sklypo riba
34,7-54,1 14,3-31,2 7,3-29,1

Ties artimiausia gyvenamosios paskirties teritorija

(Naktigonės g. 3, Kaunas) 34,3 23,2 15,4

Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011
55 50 45

Maksimalus garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011
60 55 50

Ateities plentu ir Palemono gatve važiuojančio autotransporto keliamas triukšmas2

Ties artimiausia gyvenamosios paskirties teritorija

(Naktigonės g. 3, Kaunas) 50,6 - -

Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011
65 60 55

Maksimalus garso slėgio lygis, dB(A) pagal HN 33:2011
70 65 60
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Triukšmo sklaidos rezultatai
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Įvertinus PŪV teritorijoje planuojamų abiejų įmonių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo

lygio įtaką foniniam triukšmo lygiui ties PŪV sklypo ribomis ir artimiausioje

gyvenamosios paskirties teritorijoje buvo nustatyta, kad po veiklų išplėtimo keliamas
triukšmo lygis dienos ir vakaro metu nežymiai įtakoja foninį triukšmo lygį, bet neviršija

leistinų triukšmo normų.

Įvertinus tiek esamų, tiek planuojamų UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB
„Rafimeta“ triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmo lygį, nustatyta, kad jie nei už

PŪV teritorijos ribų, nei artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje neviršija HN

33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių. Todėl galime teigti, kad PŪV keliamas

triukšmo lygis neigiamo poveikio aplinkai ir arčiausiai esančioms gyvenamosios

paskirties teritorijoms neturės.

Rizikos mažinimo priemonės

Vykdant atliekų tvarkymo veiklas siūloma:

 Atliekos turi būti laikomos šių atliekų laikymui skirtose vietose, užtikrinant patalpų ir
teritorijos švarą bei tvarką.

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

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

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

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

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

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

Vykdant atliekų tvarkymo veiklas siūloma:

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

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

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

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

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

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

Įvertinus UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“

pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veiklos pobūdį ir

apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybes įmonių

teritorijoje ir už jos ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas su PŪV

teritorijos ribomis.
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Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:

UAB „Ekokonsultacijos“

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

Tel. (8 5) 274 54 91

el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt
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