- Planuojamos ukines veiklos poveikio visuomenes sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau vadinama
Ataskaitos) pristatymas visuomenei.

Susitikimo tikslas

Planuojamos 0kin€s veiklos pavadinimas
Planuojamos iikin€s veiklos vieta

Susirinkimo vieta

-

-

-

Mediniq skydiniq-karkasiniq namq gamyba.

Pramonds g. 23, Ausieni5kiq k., Vievio sen., Elektrenq sav.

Vievio seniiini.jos posedZiq sale, II auk5tas, adresu Trakq g. 2, Vievis.

Susirinkimo data ir laikas

-

2019 m. rugpjUdio 5 d. (pirmadienis), 17.30 val.

Susirinkimo pirminink€ Jolanta Graudinyte, UAB ,,Ekokonsultaci.jos" aplinkos apsaugos specialiste.
Susirinkimo sekretor€ Kristina PilZis, UAB ,,Ekokonsultacijos" aplinkos apsaugos specialiste.

VmSo vISUoMENES supAZrNurNrvro PRoToKoLAS
Svarstomos Ataskaitos pavadinimas

- MEDINIU SKYDINIU-KARKASINIV NAMV GAMYBA

Iki vie5o parenglos Ataskaitos pristatymo visuomenei pradZios, Ataskaitos rengejas UAB
,,Ekokonsultacijos" - susirinkimo pirmininke paskyre UAB ,,Ekokonsultacijos" aplinkos apsaugos specialistg
Jolant4 Graudinytg, o sekretore - UAB ,,Ekokonsultacijos" aplinkos apsaugos specialistg Kristin4 PilZis. I
vie54 Ataskaitos pristatymo susirinkim4 atvyko planuojamos iikines veiklos (toliau - PUV) Ataskaitos rengejq
atstovds, Vievio seni[nas, Vievio seniDnijos ir Vievio bendruomends centro darbuotojai. Susirinkimo dalyviq
s4ra5as prie protokolo pridedamas,

Iki susirinkimo datos

i5 visuomenes nei ZodZiu, nei ra5tu nebuvo sulaukta

jokiq pastabq.

Susirinkg dalyviai uZsiregistravo Ataskaitos rengejq pateiktoje formoje. Susirinkimas pradetas 17.30 val.

IJAB ,,Ekokonsultacijos" aplinkos apsaugos specialisti Jolanta Graudinyti trumpai pristate Ataskait4,
vykdyi veikl4, technologinj proces4 ir P[-JV keliam4 tar54. Taip pat, susitikimo dalyviai buvo
po susirinkimo per 5 darbo dienas bus parengtas susirinkimo protokolas, kuris bus iSsiqstas
kad
informuoti,
el. pa5tu kiekvienam susirinkimo dalyviui. I5 visuomenes 3 darbo dienas bus laukiama pastabq, pagal kurias
bus pataisytas protokolas. Taip pat po susirinkimo visuomend dar galesl0 darbo dienq teikti pastabas PVSV
Ataskaitai. Ataskaita ir toliau bus eksponuojama Vievio seniiinijos ir UAB ,,Ekokonsultacijos" patalpose bei
UAB,, Ekokonsultac ij os" interir etinej e svetainej e.
planLrojam4

Susirinkimo metu Vievio seniiinas Z, Pukdnas pasiteiravo, kiek planuojama sukurti darbo vietq?

Aplinkos apsaugos specialistd J, Graudinylri nurodd, kad i5 viso planuojama sukurti 76 darbo vietas, t.y. bus
jdarbinta 20 darbuotojq administracijoje ir 56 darbuotojai gamyboje. Gamyboje darbuotojai dirbs dviem
pamainomis po 28 Zmones. Per metus planuojama pagaminti iki 250 vnt. skydiniq-karkasiniq namq.
Vievio seniiinus Z. Pukdnas domejosi, ar

PW

atitinka visus aplinkos apsaugos teises aktus.

Aplinkos apsaugos specialisti J. Graudinyle informavo, kad planuojamai veiklai UAB ,,Ekokonsultacijos"
2017 metais parenge planuojamos ukines veiklos atrankos del poveikio aplinkai vertinimo dokument4, kuri
Aplinkos apsaugos agentiira iveftino ir 2011 rn. rugsejo 22 d. ra5tus Nr. (28.7)-A4-9783 prieme PAV atrankos
iSvad4, kad Siai veiklai poveikio aplinkai verlinimas nera privalomas. Siuo metu atliekamos planuojamos
iikines veiklos poveikio visuomends sveikata vertinimo proced[ros. fvertinus imones PUV pob[di ir apimtis,
fizines ir chemines tar5os galimybes jmones teritorijoje ir uZ jos ribq, PVSV ataskaitoje siflloma sanitaring
apsaugos zon4 sutapatinti su sklypo ribomis,
Aptinkos upsaugos specialistd I. Graudinyle informavo, kad vadovaujantis Techninio projekto sprendiniais
bus uZsta[rta tik 33 proc. sklypo teritorijos kaftu su kietomis dangomis, t,y. daugiau nei puse sklypo bus
apZeldinta, o visa veikla bus vykdoma gamybos-pramonds paskirties pastate.
Vievio seniunus Z. Pukinas paklause, kr-rr bus iSleidZiamos PUV metu susidarandios nuotekos?

Aptinkos qpsaugos specialist'i f. Graudinyli informavo, kad PUV metu vanduo bus i5gaunamas i5 vietinio
grgZinio, o susidarandios buitines, gamybines ir pavir5ines nuotekos bus valomos planuojamuose irengti
nuotekq valymo jrenginiuose iki j gamting aplink4 iSleidZiamq nuotekq uZter5tumo normq. ISvalytos nuotekos
sklvpo teritoriioie. o sr
bus kaupiamos dvieiuose prie5gaisriniuose vandens rezervuaruose, jren

Svarstomos Ataskaitos pavadinimas

- MEDINIU SKYDINIU-KARKASINIU NAMV GAMYBA

iSvalytq nuotekq perteklius i5 rezervuarq bus i5leidZiamas i sklype esandi4 drenaLing sistem4.

Vievio seniunas

Z. Pukdnas pasiteiravo, at yra poreikis PIJV sklypo teritorij4 aptverti del triuk5mo

izoliavimo.

Aplinkos apsaugos specialisti J, Graudinyti informavo, kad visa gamybai reikalinga iranga bus pastatyta
uZdarame pastate. Pagrindiniai triuk5mo tar5os Saltiniai bus darbuotojq i teritorij4 atlyksiantis lengvasis
autotranspoftas, kart4 per valand4 (darbo valandomis) i teritorij4 atvaZiuosiandios sunkiasvords transporto
priemones bei pietineje sklypo dalyje planuojamas jrengti oro valymo irenginys. Todel veiklos keliamas
triukimo lygis uZ sklypo ribq nevir5ys leistinq norrnq.

Taip pat, Vievio seniilnas Z. Pukinas domejosi del PUV metu susidarandios oro tar5os kietosiomis
dalelemis.

Aplinkos upsaugos specialisti J. Graudinyli nurod6, kad skydiniq-karkasiniq namq gamybos metu kietqjq
daleliq iSmetimai i aplinkos or4 nenumatomi, kadangi nuo medienos apdirbimo irenginiq oras bus
nutraukiamas uZtre5to oro nutraukimo sistema ir 5is uZter5tas oras bus tiekiamas i oro valymo irenginj. Sio
oro valymo jrenginio i5valymo efektyvumas - 99,\Yo. Toks oro i5valymo efektyvumas uZtikrina ne didesng
kaip 5 mg/m3 kietqjq daleliq koncentracij4 i5valytame ore. Tokia kietqiq daleliq l<oncentracija darbo aplinkos
ore yra f eistina. Todel oro valymo jrenginyje iSvalytas oras bus grqLinamas j gamybines patalpas, Taip pat,
aplinkos apsaugos specialisti I. Graudinyli nurodd, kad patalpq Sildymui bus jrengti 3 po94 kW galingumo
dujiniai katilai. 15 jLt i aplinkos or4 i5siskirianti tarSa nevir5ys leistinq norrnq. Technologiniame procese
naudojami daLai,impregnavimo medZiagos, klijai bus ekologiSki, kuriq nar-rdojimo metu i aplinkos or4lakieji
organ iniai j unginiai neiSsiskirs.
Susitikimo datyviui domejosi i5 kur bus perkama Laliava, kam bus parduodama pagaminta produkcija, tadiau
aplinkos aps&ugos specialisli I. Graudinyti, informacijos susijusios su imones komercija negalejo pateikti,
todel nurode, kad 5i4 informacij4 seniDnijai gali pateikti veiklos vykdytojas.
Pristadius ardiausiai PUV sklypo teritorijos esandias artimiausias gyvenam4sias teritorijas ir pastatus
(ardiausiai esantis gyvenamosios paskifties pastatas yra 55 m atstumu vakarq kryptimi), Vievio seniilnas Z.
Pukinas, jvertings tai, kad Pramonds gatve nera asfaltuota, pasi[le PVSV ataskaitoje kaip prevencinq
priemonE numat14i, jog sausuoju metu veiklos vykdytojas laistytq ir periodiSkai greideriuotq Pramones gatvg,
per kuri4 planuojamas autotrans'porto patekimas i PUV teritorij4. Tokiu budu bus sumaZinamas kelio
dulkejimas bei iSvengiama kelio kokybes pablogejimo,
Aplinkos apsaugos specialisti J. Graudinyli nurodd, kad jSiuos seni[no pasiiilymus bus atsiZvelgta ir jais
bus papildya PVSV ataskaita.
Pasibaigus diskusijoms aplinkos apsaugos specialisti
ir diskusijos baigtos I 8.15 val,

J. Graudinyll konstatavo, kad Ataskaitos pristatymas

Protoko14 sudaro 2lapai. Protokolas sura5ytas 2019 m, rugpjtidio 6 dien4.

PRIE PROTOKOLO PRIDEDAMA:
Susirinkimo dalyTriq s4raSo kopija
2. Ataskaitos pristatymo skaidres.
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PVSV ataskaitos atsakingi rengėjai
PVSV ataskaitos rengėjai

MEDINIŲ SKYDINIŲ - KARKASINIŲ
NAMŲ GAMYBA

Inga Muliuolė

Pareigos/kompetencijos sritis
Direktorė

Laura Vanagaitė

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS

2019-08-05

Organizacija

Lina Šleinotaitė-Budrienė

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

Aplinkosaugos ir visuomenės
sveikatos specialistė
Projektų vadovė

Jolanta Graudinytė

Aplinkos apsaugos specialistė

Kristina Pilžis

Aplinkos apsaugos specialistė
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
ir SAZ nustatymo tikslai

PVSV ataskaitos organizatorius



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

Kontaktinis asmuo: projekto koordinatorė Neringa Gumbrienė,



SAZ nustatymo tikslai apibrėžiami taip:

tel. 8 616 36020, el. p. neringa.gumbriene@forumpalace.lt

•

Organizatorius: UAB „FITNESS EXPRESS“
Adresas: Konstitucijos pr. 26, Vilnius

2019-08-05

Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586, PŪV yra
reglamentuojami šie SAZ dydžiai:
8.1 punktas. Medienos
impregnavimas – 500 m;

pjaustymas

ir

obliavimas,

medienos

8.3 punktas. Statybinių medinių konstrukcijų ir staliaus dirbinių gamyba
– 100 m.

2019-08-05

Suformuoti sveiką gyvenamąją, visuomeninės paskirties pastatų ir
poilsio aplinką;

•

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

3

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas


Apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos;

•

5

2019-08-05

4

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas
2019 m. birželio 6 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas, kuris įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d. Šio
Įstatymo 2 priede (Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis)
numatyti tokie SAZ dydžiai:



Eil.
Nr.

Gamybinio objekto arba jame vykdomos veiklos
pavadinimas

Kodas pagal Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorių

Sanitarinės apsaugos
zonos dydis, m

16.

Medienos pjaustymas ir obliavimas, kai gamybos
pajėgumas – 5 000 m2 (ar 50 m3) ir daugiau per parą

16.1

100

19.

Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba,
kai gamybos pajėgumas – 5 000 m2 (ar 50 m3) ir
daugiau per parą

16.23

100

2019-08-05
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1

2019-08-05

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
pagrindimas

SAZ




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.

2019-08-05

7



UAB „Fitness express“ planuojama ūkinė veikla – medinių
skydinių-karkasinių namų gamyba.



Per metus planuojama
karkasinių namų.



Per pamainą planuojama pagaminti:

apie

250

2019-08-05

8

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (II)

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)

pagaminti

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.

skydinių-



35 m3 klijuotų medienos ruošinių paruošimo, karkasinių namų
elementų gamybos-surinkimo ceche,



0,58 namo arba 348 m2 karkasų elementų gamyba.



Veikla bus vykdoma sklype, adresu Pramonės g. 23,
Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.



Sklypo plotas – 6,8 ha



Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos
paskirties, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos.



Gamybos, pramonės paskirties pastato plotas - 9083 m2

2019-08-05
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2
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (I)


Darbo dienų skaičius metuose - 256 d.d.



Pamainos trukmė - 8,0 val.



Pamainų kiekis paroje - 2 pamainos.


Nr.

Technologiniame procese naudojamos
medžiagos
Eil. Nr.

1

Planuojama įdarbinti darbuotojų:
Dirbantieji

Viso dirbančiųjų

Didžiausioje pamainoje

50000 m2/m.

2

Medienos tašai

3

Dažai – vandens pagrindu

4

Gipso kartonas

60 000 m2/m.

8 000m 3/m.

5

Akmens vata/medžio plaušo/celiulioze

28 000 m3/m

10 000 l/m.

Bendras gamybos darbuotojų skaičius

56

28

6

Putplastis

25 000 m3/m

2

Administracijos darbuotojai

20

20

7

OSB plokštės

50 000 m2/m

8

Fenolio rezorcino, melamino karbamido klijai

9

Dujos

13

Technologinis procesas



Mediena-spygliuotis (obliuotos lentos C24, klijuota mediena GL24,
dažytos lauko dailylentės)

Planuojamas naudoti kiekis, vnt.

1

2019-08-05



Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas

Skydinių – karkasinių namų elementų gamyba prasideda nuo medienos tašo
pagaminimo. Šiame paruošimo ceche dvigubo pjovimo medienos lentos bus
tiekiamos į medienos atrinkimo, pjaustymo, ir į sujungimo/suklijavimo liniją, kurioje
lentos pjaustomos, profiliuojamos ir klijuojamos į reikiamą ilgį.

79 t/m
31,7 t/m
2019-08-05

14

Technologinis procesas


Suklijuotas tašas obliuojamas, šlifuojamas, kalibruojamas ir vykdomi gręžimo,
tam tikrų kampų ar elementų išpjovimo ir panašūs darbai. Paruoštas tašas, jei
reikės pagal technologines normas, uždaroje kabinoje, bus padengiamas
vandens pagrindo impregnatoriumi.

Suklijuotos reikiamo ilgio lentos obliuojamos, šlifuojamos, kalibruojamos, tepamos
kiliais ir paduodamos į presą, kur formuojamas reikiamo aukščio ir pločio tašas.

2019-08-05

15

2019-08-05
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (II)

Technologinis procesas


Iš dalies paruoštų tašų bus gaminamos spec. konstrukcijos sijos. Siją sudarys:
du medžio tašai ir tarp jų esantis plieninis tiltas. Plieninio tilto viršuje ir
apačioje esantys dantukai tvirtai įsikabins į medieną ir tokiu būdu
priklausomai nuo sijos aukščio bus pagaminama įvairias apkrovas atlaikanti
sija.



Kita dalis medienos apdirbimo ceche paruostų tašų keliaus į medinių namų
karkasinių elementų surinkimo cechą, kuriame ant montažinių stalų bus
surenkami atskiri skydinių-karkasinių namų elementai, juos užpildant
šiltinimo, termo izoliacinėmis medžiagomis, uždedant OSB plokštę ir pan.



apie 55 m atstumu nuo PŪV teritorijos vakarų kryptimi, adresu Elektrėnų sav.,
Vievio sen., Ausieniškio k., Lauko g. 33;



apie 170 m atstumu pietvakarių kryptimi, adresu Elektrėnų sav., Vievio sen.,
Juodeklių k., Lauko g. 27;



Paruošti skydinių karkasinių namų elementai bus sandėliuojami sandėlyje iki
išvežimo į skydinio karkasinio namo statybos vietą.



pietvakarių kryptimi apie 400 m atstumu, adresu Elektrėnų sav., Vievio sen.,
Juodelių k., Lauko g. 25.

2019-08-05

Artimiausia gyvenamoji aplinka:

17

2019-08-05
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3
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (II)


Artimiausia ugdymo įstaiga:

Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“, esantis apie 1,5 km
atstumu pietryčių pusėje nuo PŪV sklypo;


Arčiausia gydymo įstaiga:

Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, adresu Bažnyčios g. 6, Vievis,
esanti apie 2 km atstumu pietryčių kryptimi nuo PŪV teritorijos ribų.

2019-08-05
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2019-08-05
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
objektas (II)

2019-08-05



Saugomų ir kultūros paveldo objektų PŪV sklype ir jos gretimybėse nėra.



Pagal Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Elektrėnų
savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-71, Žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio sprendinius, šio žemės sklypo
naudojimo paskirtis yra „verslo, pramonės, logistikos teritorijos (išskyrus
gyvenamuosius namus ir mišrius gyvenamuosius pastatus)“ U7 funkcinio
prioriteto zona.

21
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Technologinis procesas
Vanduo ir nuotekų tvarkymas.


2019-08-05

23

Vanduo bus naudojamas technologinėms, administracinių patalpų
darbuotojų buitinėms reikmėms, vėdinimo kondicionavimo įrenginių
technologiniams procesams bei gaisrų gesinimui užtikrinti.


Buitinėms reikmėms bus sunaudojama 1,9 m 3/val. vandens.



Klijų ruošimo įrenginio plovimui bus naudojama 0,2 m 3/val. vandens.



Vanduo bus tiekiamas iš naujai projektuojamo artezinio gręžinio.



Preliminarus vandens suvartojimas: 2,1 m3/val., 8601,6 m3/metus.
2019-08-05

24

4
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Technologinis procesas

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

Vanduo ir nuotekų tvarkymas.




Buitinės ir klijų ruošimo įrenginio plovimo metu susidarančios nuotekos bus
valomos projektuojamame buitinių nuotekų valymo įrenginyje, išvalytos
nuotekos bus nuvedamos į lietaus nuotekų tinklus. Lietaus nuotekos
nuvedamos nuo stogo ir nuo kietų dangų (išvalytos purvo ir naftos
produktų gaudyklėje) į lietaus vandens sukaupimo rezervuarus, vėliau
nedideliu kiekiu į projektuojamą drenažo sistemų.



Prie medienos apdirbimo įrengimų bus įrengti vietiniai nutraukimai, per
kuriuos medžio dulkėmis užterštas oras bus nutraukiamas į oro valymo
įrengimą, kuris yra sumontuotas lauke.



Šio oro valymo įrengimo oro išvalymo nuo medienos dulkių efektyvumas
yra 99,0%. Toks oro išvalymo efektyvumas užtikrina ne didesnę kaip 5
mg/m3 kietųjų dalelių koncentraciją išvalytame ore. Vadovaujantis HN
23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ reikalavimais,
tokia kietųjų dalelių koncentracija darbo aplinkos ore yra leistina. Todėl
valymo įrenginyje išvalytas oras bus grąžinamas į gamybines patalpas.

Lauko gaisrų gesinimui numatomi du atviri priešgaisriniai rezervuarai.
Rezervuarų papildymas numatomas rankiniu būdu. Paėmimas numatomas
tiesiai iš rezervuarų. Rezervuarų tūriai (463 m3 ir 461m3).
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša


Kadangi technologiniame procese planuojami naudoti klijai,
impregnavimo medžiagos bus ekologiški, vandens pagrindo, todėl
jų naudojimo metu į aplinkos orą teršalai neišsiskirs.



Elektrokrautuvų įkrovimo patalpoje bus įkraunami akumuliatoriai.
Kadangi akumuliatorių krovimo metu į aplinką išsiskirs nežymus kiekis
teršalų, kuris neturės įtakos oro užterštumui, todėl ši tarša detaliau
PVSV ataskaitoje nevertinama.



Patalpų šildymui bus naudojami trys po 94 kW galingumo dujiniai
katilai.

2019-08-05
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša


PŪV veiklai 2017 m. buvo parengti ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderinti atrankos dėl
poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (toliau – PAV atranka). PAV atrankoje buvo numatyta,
kad PŪV sklype bus pastatyta 1 MW galingumo biokuro katilinė ir buvo atliktas iš šios katilinės
išsiskiriančių teršalų skaidos modeliavimas.



Vadovaujantis modeliavimo rezultatais, nustatyta, kad iš vertinamo ūkinės veiklos objekto
taršos šaltinių išsiskiriančių teršalų kiekiai neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių.



Didžiausios teršalų koncentracijos susidaro iki ~200 m atstumu nuo PŪV taršos šaltinių.



Vadovaujantis teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatais galima teigti, kad
planuojamos ūkinės veiklos keliama oro tarša už sklypo teritorijos ribų neviršija HN 35:2007
„Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir
visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ nustatytų leistinų ribinių verčių.



Atsižvelgiant į tai, kad PAV atrankoje vertinant iš beveik 3,5 karto galingesnio katilo į
aplinkos orą išmetamą taršą, buvo nustatyta, kad ji nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų tiek
su foninėmis koncentracijomis, tiek vertinant tik įmonės keliamą taršą, neviršija ribinių
verčių. Todėl galime teigti, kad planuojant eksploatuoti ženkliai mažesnio pajėgumo katilinę
(vietoje 1 MW biokuro katilo bus statomi 3 po 94 kW dujiniai katilai), PŪV keliama tarša taip
pat nei PŪV teritorijoje, nei už jos ribų tiek su foninėmis koncentracijomis, tiek vertinant tik
įmonės keliamą taršą, neviršys ribinių verčių.
2019-08-05
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Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša




Pradėjus vykdyti PŪV padidės į sklypą atvažiuojančio autotransporto
srautas. PŪV organizatoriaus duomenimis, numatomas maksimalus
valandinis autotransporto srautas


40 lengvųjų automobilių/val. (priimame, kad bus 20 benzininių ir 20
dyzelinių automobilių) dienos metu, o nakties metu 30 lengvųjų
automobilių/ val. (priimame, kad bus 15 benzininių ir 15 dyzelinių
automobilių);



1 sunkiasvoris automobiliai/ val. (sunkiasvoris automobilis –
dyzelinis, sunkiasvoris automobilis), kuris važiuos dienos ir vakaro
metu.

Iš autotransporto išsiskiriančio oro teršalų koncentracijos kelio aplinkoje
apskaičiuotos naudojant Tiltų ir kelių projektavimo vadovo atrankos
2019-08-05
30
metodą.

5
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Apskaičiuotos iš autotransporto išsiskiriančių teršalų pažemio koncentracijos
autotransportui važiuojant Pramonės g. ir po PŪV sklypą

Rizikos veiksniai, vertinti PVSV ataskaitoje
Oro tarša

Ribinė vertė (RV)

Teršalas

2 m nuo kelio atstumu

10 m nuo kelio atstumu

Cmaks

Cmaks /RV

Cmaks

vidurkis

g/m3

g/m3

vnt. dl.

g/m3

1

2

3

4

5

6

Cmaks /RV
7

Anglies monoksidas

8 val.

10 mg/m3

0,0007 mg/m3

0,00007

0,0006 mg/m3

0,00006

vnt. dl.

metų RV, nustatyta žmonių
sveikatos apsaugai

40

metų RV, nustatyta augmenijos
apsaugai

30

Kietosios dalelės (KD10)

metų

40

0,0104

0,0003

0,0094

0,0002

LOJ

0,5 val.

-

0,0016

-

0,0014

-

Azoto oksidai

0,0031
0,1221



0,0028

Vadovaujantis gautais rezultatais galime teigti, kad iš autotransporto į
aplinkos orą išmetamų teršalų didžiausios koncentracijos neviršija ir net
nesiekia ribinių verčių, o ir pati autotransporto keliama oro tarša yra
momentinė.

0,1103
0,0041
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Kvapai
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Triukšmas

UAB „Fitness express“ PŪV nėra susijusi su kvapų generavimu. Todėl 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 ribinė kvapo koncentracijos (8 OUE/m3).

2019-08-05

Sklype pagrindiniai triukšmo šaltiniai, galintys turėti įtakos
aplinkinių teritorijų esamo triukšmo lygio pokyčiui, bus pastate
veikiantys įrenginiai, sklype pastatytas oro valymo įrenginys ir
transporto priemonės.
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Prognostinis triukšmo vertinimas

Triukšmo vertinimas

2019-08-05
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Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“.



Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA
(Computer Aided Noise Abatement).



Įvertinus tai, kad įmonė dirbs I - V nuo 7.00 val. iki 23.00 val., todėl triukšmo
sklaidos skaičiavimai buvo atlikti dienos, vakaro ir nakties metu.

2019-08-05
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Autotransporto srauto triukšmo sklaidos
rezultatai prie Pramonės g.

PŪV triukšmo sklaidos rezultatai sklype
Triukšmo rodiklis
Vieta

L(dienos)

L(vakaro)

(7.00-19.00)
Šiaurinė PŪV teritorijos riba
Rytinė PŪV teritorijos riba

Pietinė PŪV teritorijos riba
Vakarinė PŪV teritorijos riba

L(nakties)

(19.00-22.00)

Triukšmo rodiklis

(22.00-7.00)
Vieta

34,7-37,4

34,7-37,4

21,6-23,8

36,5-45,4

36,5-45,4

23,5-34,0

44,0-48,5

44,0-48,5

32,1-36,8

34,7-40,6

34,7-40,6

21,6-28,7

34,3

34,3

22,4

55

50

L(vakaro)

(7.00-19.00)

Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Lauko g. 33,
Ausieniškių k.)

HN 33:2011 ribinė vertė

L(dienos)

L(nakties)

(19.00-22.00)

(22.00-7.00)

Pramonės g. 1, Ausieniškių k.

36,6

37,7

34,5

Pramonės g. 10, Ausieniškių k.

51,1

51,4

47,6

Pramonės g. 10, Ausieniškių k.

47,6

48,2

44,6

65

60

55

HN 33:2011 ribinė vertė

45
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Vykdant PŪV siūloma
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Išvada



Nuotekų tvarkymo sprendiniai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento
bei Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas.



Turės būti vykdoma aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacija pagal LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas taisykles.



Vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2014 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259, įmonė prieš pradedant vykdyti veiklą turės
gauti iš Aplinkos apsaugos agentūros Taršos leidimą.



Turi būti atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas.



PŪV teritorijoje pradėjus vykdyti veiklą bus papildomai atlikti triukšmo
lygio matavimai tiek PŪV teritorijoje, tiek už jos ribų.

2019-08-05
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Įvertinus UAB „Fitness express“ planuojamos ūkinės veiklos
pobūdį ir apimtis, fizikinės ir cheminės taršos galimybę PŪV
teritorijoje ir už jos ribų, siūlome nustatyti SAZ ribas su
sklypo ribomis. Siūlomos SAZ dydis – 6,8 ha.
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Pasiūlymus PVSV klausimais galima teikti raštu:
UAB „Ekokonsultacijos“
J. Kubiliaus g. 6-5 kab., Vilnius
Tel. (8 5) 274 54 91
el. paštas: info@ekokonsultacijos.lt
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