Sprendimas dėl UAB „Ramidonas” planuojamos ūkinės veiklos, adresu
Pramonės g. 4 Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r. sav., veiklos galimybių
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
V-474, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas išnagrinėjo UAB „Ramidonas” planuojamos ūkinės veiklos, adresu Pramonės g. 4,
Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir
priėmė sprendimą dėl veiklos galimybių.
Ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Ramidonas“, į. k. 157033476, Pramonės g. 4, Šveicarijos
k., Jonavos r. sav.., tel.: (8 349) 470 22, (8 650) 943 34; faks.: (8 349) 471 92; el. p.
info@ramidonas.lt
Ataskaitos rengėjas – UAB „Ekosistema“, į. k. 120276530, Taikos pr. 119, Klaipėda tel.: (8 46)
430 463, (8 46) 430 469; faks.: (8 46) 430 469; el. paštas: povilas@ekosistema.lt
Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas. UAB „Ramidonas“ vykdoma ūkinė veikla –
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymas (ardymas) ir variklinių
transporto priemonių atsarginių dalių mažmeninė prekyba. Numatomas veiklos pajėgumų
didinimas nuo 420 t/m iki 840 t/m.
Įmonės veiklos metu visos mechaniškai nepažeistos ir funkcionalios, išmontuotų automobilių dalys
bus parduodamos. Tolimesniam panaudojimui netinkamos automobilių dalys ir medžiagos –
rūšiuojamos ir priduodamos atliekų tvarkytojams.
ENTP išmontavimas bus vykdomas uždaroje patalpoje su įrengtais ardymo postais, kurių
kiekvienas turi pakėlimo įtaisus. Demontavus ENTP, kėbulo konstrukcija bus supjaustoma uždaroje
patalpoje elektriniais pjūklais. Demontuotų transporto priemonių kėbulo dalys laikinai laikomos
atviroje aikštelėje iki pridavimo atliekų tvarkytojams. Metalo laužo atliekos bus pakraunamos ir
išvežamos atliekų tvarkytojo sunkvežimiais su pakrovimo įranga. Visos mechaniškai nepažeistos ir
funkcionalios išmontuotų automobilių dalys bus parduodamos. Automobilių ardymui bus
naudojami pneumatiniai veržliasūkiai ir elektriniai pjūklai.
Šiuo metu įmonė dirba ir toliau vykdys planuojamą ūkinę veiklą penkias darbo dienas (nuo
pirmadienio iki penktadienio) po aštuonias valandas per dieną (8.00 – 17.00 val., pietų pertrauka
12.00 – 13.00 val.).
Bendrovėje iš viso dirba 38 darbuotojai, iš jų 5 darbuotojai vykdo ENTP demontavimo veiklą.
Išplėtus ENTP tvarkymo metinius pajėgumus planuojama, kad ENTP demontavimo veikloje
dalyvaus 10 darbuotojų.
Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos teritorijos ribų yra už 260 m.
Reikšmingiausias planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamas aplinkos taršos veiksnys ― triukšmas,
kuris yra įvertintas kiekybiškai. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus naudojami padidinto
triukšmo įrenginiai: pneumatiniai ir elektriniai įrankiai, naudojami automobilių ardymui, taip pat
krovininiai ir lengvieji automobiliai, aptarnaujantys ūkinę veiklą ir besinaudojantys sukurtomis
paslaugomis, autokrautuvai.

Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad UAB „Ramidonui“ padidinus eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo veiklos pajėgumus nuo 420 t/m iki 840 t/m,
vykdant ūkinę veiklą, už planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribų nebus viršijami triukšmo ribiniai
dydžiai.
UAB „Ramidonas“ planuojamai ūkinei veiklai vykdyti nereikalingos papildomos triukšmo
mažinimo priemonės. Jei įmonės veikloje atsiras papildomų padidinto triukšmo įrenginių/transporto
priemonių, būtina pakartotinai atlikti triukšmo sklaidos modeliavimą ir įvertinti papildomų
triukšmą mažinančių priemonių būtinumą tam, kad akustinio triukšmo rodikliai ant sklypų
(kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla) ribų neviršytu ribinių triukšmo lygio rodiklių gyvenamojoje
aplinkoje.
Planuojamos ūkinės veiklos metu žymios aplinkos oro taršos nesusidarys. Planuojamoje veikloje
identifikuotas vienas aplinkos oro taršos šaltinis – kietu kuru kūrenamas katilas „Kalvis-100“ (100
kW galingumo). Vadovaujantis LAND 43-2001, kuro deginimo įrenginiams iki 120 kW galios
netaikomi išmetimų monitoringo ir kontrolės reikalavimai. Įmonės veiklos metu teršalų emisija į
aplinkos orą bus nežymi (kietųjų dalelių – 0,045 t; anglies monoksido – 0,151 t; azoto oksidų –
0,012 t), todėl atsižvelgiant į tai, oro taršos sklaida nemodeliuojama.
Siūloma sanitarinės apsaugos zonos ribas sutapatinti su nuosavybės teise valdomo sklypo, kad. Nr.
4630/0004:132 ir dalimi šalia esančio nuomos teise valdomo sklypo, kad. Nr. 4630/0004:310.
Nustatomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 0,4100 ha.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentas pritarė veiklos galimybėms ir nusprendė, jog ūkinė veikla pasirinktoje vietoje yra
leistina (2016-04-20 sprendimo Nr. BSV.2-142(17.8.5. 2.11)).

