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Dėl UAB „Ekobazė“ nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudo-

jimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38 Elektrėnuose PVSV ataskai-

tos 

Teikiame atsakymus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vil-

niaus departamento 2018 m. vasario 6 d. rašte Nr. (10-11 14.3.4 E)2-4589 pateik-

tas pastabas.  

1.1 Atsižvelgiant į pastabą, buvo permodeliuota kvapų sklaida bei Ataskaitos 5.2 

skyrius, kvapo sklaidos žemėlapis ir triukšmo, oro taršos ir kvapų bei transporto 

judėjimo schema patikslinti informacija, kaip kvapų taršos šaltinį, įvertinant ga-

mybinės patalpos Nr. 2 vartus. 

1.2 Atsižvelgiant į pastabą, Ataskaitos 5.2 skyrius patikslintas informacija apie 

patalpų vėdinimą: 

"Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis PŪV objektui nėra nustatyta reika-

lavimo įsirengti specialias vėdinimo sistemas. PŪV metu numatoma natūralus 

vėdinimas per atvirus pastato vartus įmonės darbo metu (darbo dienomis 8–20 

val.)." 

1.3 Atsižvelgiant į pastabą, buvo perskaičiuota ir permodeliuota kvapų sklaida, 

įvertinant blogiausią variantą, kad kvapas nuo mišriomis komunalinėmis atlieko-

mis užterštų pakuočių atliekų per vartus sklis nuo viso patalpos Nr. 2 t. y. 700 m2 

ploto. Skaičiavimai pateikti 5.2 skyriuje.   

1.4 Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog skaičiavimuose įvertinta, kad kvapas per 

dvejus pastato vartus sklis darbo dienomis, įmonės darbo metu 8–20 val. (3120 

val. per metus), kuomet yra didelė tikimybė, jog vartai bus atidaryti. Įmonei ne-

dirbant, visos patalpos ir įvažiavimo į jas vartai bus uždaromi ir užrakinami. At-

sižvelgiant į pastabą Ataskaitos 5.2 skyrius patikslintas informacija: 

"Įmonės nedarbo metu atliekos nebus tvarkomos, vartai bus sandariai uždaryti 

todėl kvapas į aplinką nesklis. Specialių vėdinimo įrenginių įrengti nenumatoma, 

kitų kvapo taršos šaltinių nebus." 

Įmonės kodas: 111550441 

PVM mokėtojo kodas: LT115504410 
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2. Atsižvelgiant į pastabą, buvo sumodeliuotas triukšmas ties numatomos SAZ 

ribomis. Triukšmo skaičiavimų rezultatai pateikti 4.3 skyriuje, o sklaidos žemėla-

piai 3 priede. 

Vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 

V-474 "Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo 

atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo" 27 p., 

pataisyta ir papildyta Ataskaita bei raštas su atliktais papildymais ir pakeitimais 

paskelbti interneto svetainėje https://www.cowi.com/about/contacts-and-

offices/pvsv#. 

PRIDEDAMA. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, 1 egz. 

 

Aplinkosaugos departamento specialistė                             Milda Andriūnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milda Andriūnaitė, tel. 8 671 84579, miat@cowi.lt 
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