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 NUORODA  

 PROJEKTO NR 4020177789 

Dėl UAB „R&R Ideas“ plastiko atliekų perdirbimo pajėgumo didinimo R. 

Kalantos g. 49, Kaunas PVSV ataskaitos 

Žemiau pateikiame atsakymus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

SAM Kauno departamento 2017 m. balandžio 13 d. rašte Nr. (2-11 14.3.4 E)2-

15583 pateiktas pastabas: 

1 Ataskaitos 14 psl. dėl techninės klaidos pateikti neteisingi ventiliacinės 

sistemos nuo lydymo mašinos Green Max išmetimo angos matmenys. Pat-

virtiname, kad skaičiavimuose buvo vertinami teisingi, t. y. inventorizaci-

jos ataskaitoje nurodyti, išmetimo angos matmenys – 0,5 x 0,36 m todėl 

tai niekaip neįtakoja teršalų išmetimų ir jų sklaidos. Atsižvelgiant į pasta-

bą, pataisyta Ataskaitos 4 lentelė, įrašant teisingus ištraukiamosios venti-

liacinės sistemos nuo plastiko lydymo mašinos Green Max išmetimo angos 

matmenis – 0,5 x 0,36 m, sutampančius su inventorizacijos ataskaitoje 

pateiktais duomenimis. 

2 Ataskaitos 14 psl. dėl techninės klaidos pateikti neteisingi vartų (taršos 

šaltinis (602)) matmenys. Patvirtiname, kad skaičiavimuose buvo verti-

nami teisingi vartų matmenys – 5 x 4 m todėl tai niekaip neįtakoja teršalų 

išmetimų ir jų sklaidos. Atsižvelgiant į pastabą, pataisyta Ataskaitos 4 len-

telė, įrašant teisingus vartų matmenis – 5 x 4 m, sutampančius su 10 len-

telėje pateiktais duomenimis. 

3 Atsižvelgiant į pastabą, buvo pakartotinai išsiųsta užklausa Užsakovui apie 

įrenginių triukšmo lygius. Gavus atnaujintus duomenis, buvo iš naujo su-

modeliuota triukšmo sklaida, įvertinant būtent naudojamų įrenginių sklei-

džiamą triukšmą. Triukšmo lygiai pateikti patikimuose šaltiniuose t. y. 

gamintojų pateiktoje informacijoje (naudojamų įrenginių techninėse speci-

fikacijose ir patvirtinimu elektroniniu laišku). Patikslinta informacija pa-

teikta Ataskaitos 5.3 skyriuje. Taip pat, atsižvelgiant į pastabą, Ataskaitos 

3.3 skyriuje nurodyti smulkintuvų ir preso pavadinimai bei visa informacija 

pateikta lietuvių kalba. 

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

Nr. V-474 "Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio ap-

linkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteiki-

mo" 27 p., teikiama Ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.cowi.com 

(nuoroda: https://www.cowi.com/about/contacts-and-offices/pvsv).   

 Įmonės kodas: 111550441 

PVM mokėtojo kodas: LT115504410 

Duomenys kaupiami ir 

saugomi Juridinių asmenų registre 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM 

Kauno departamentui 

K. Petrausko g. 24, 44156, Kaunas 

http://www.cowi.com/
https://www.cowi.com/about/contacts-and-offices/pvsv
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PRIDEDAMA. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, 1 egz. 

 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė                              Milda Andriūnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


