Panevėžio visuomenės sveikatos centras
(institucijos pavadinimas)

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ
_2014 m. rugsėjo 25 d._Nr._S-(7.47.R) -3219
(data)

Rokiškis
(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir
įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)

UAB ,,Nereta”
įmonės kodas 303363013

(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją)

Rokiškio r. sav.
LT-42465, Juodupės mstl.,
Taikos g. 15-4

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel. (8 612) 76897,
el.paštas: alvydas@rekyva.eu

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:
(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir UAB „GJ Magma”,
įmonės. kodas 121428749
įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)
(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti Vaidevučio g. 18,
korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti LT-08402 Vilnius
korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti
korespondenciją)
(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)

Tel.: 8-5-2318178,
Faksas: 8-5-2784455,
el.paštas: gjmagma@gmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Durpių gamyba
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:
(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

Rokiškio r. sav., Rokiškio kaim. sen.,
Pandėlio sen., Ribickio k., Ginočių k.,
Kebelių k.

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:
Vertinamas plotas yra Rokiškio r. sav., Rokiškio kaim. sen., ir Pandėlio sen. 25 km nuo Rokiškio miesto, 16,3 km
nuo Pandėlio m., 14,3 km nuo Juodupės mstl. Telkinio teritorijoje ir artimoje aplinkoje gyvenamųjų sodybų nėra.
Artimiausios sodybos nutolusios 1,2 km. Aplink patį durpių telkinį yra žemės ūkio laukai. Žemės sklypas
priklauso valstybei, jo kadastrinis Nr. 7315/0001:218 Čedasų k.v. Rokiškio r. bendrojo plano sprendiniuose
planuojamas naudoti Juodymo durpių telkinys rodomas kaip kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iškasenų
gavyba. Planuojama veikla apims 258,71 ha plotą, kuriame yra per 8796 tūkst. m³ išteklių. Planuojama veikla –
durpių gavyba, ekonominės veiklos kodas B-08.92. Durpes pagrinde numatoma naudoti substratų gamybai. Metinė
durpių gavybos apimtis bus apie 50 tūkst. m³. Esant planuojamos gavybos apimtims, karjeras preliminariai galės
egzistuoti apie 150 metų. Durpių gavyba numatoma vykdyti 5 darbo dienas per savaitę. Darbo laikas nuo 6 val.
ryto iki 18 val. Durpių gavybos sezonas numatomas gegužės-rugpiūčio mėn. apie 106 dienas.
6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:
(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), Sanitarinė apsaugos zona pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių apsaugos zonų ribos)
2004-08-19 įsakymą Nr. 586 karjerams
nenustatoma.
7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:
Planuojama durpių gavyba yra visiškai neurbanizuotoje teritorijoje. Visas planuojamos kasybos poveikis
visuomenės sveikatai yra grindžiamas tuo principu, kad nei vieno gyventojo sodyboje taršos faktoriai negali viršyti
leistinų gyvenamoje aplinkoje normų, SAZ karjerams nenustatomas, nes karjeras nėra stacionaraus oro ar triukšmo
taršos šaltinis. Karjeras yra nutolęs nuo viešo naudojimo teritorijų, todėl veiklos įtaka psichogeniniams veiksniams
ir aplinkos estetiniam vaizdui nenumatoma. Durpių kasimas šiuo atveju negali įtakoti visuomenės elgsenos ir
gyvensenos veiksnių, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumo. Ataskaitoje nurodoma, kad durpių
gavybai bus naudojami šiuolaikiški, modernūs, mobilūs mechanizmai. Greta karjero numatoma įrengti
konteinerines gamybines patalpas, kurios atitiks visus higieninius reikalavimus. Visos susikaupusios buitinės ar
gamybinės atliekos (šiukšlės, tepalai, skudurai, padangos ir pan.) bus perduodamos atliekų šalinimą atliekančioms
įmonėms.
8. Išvada:
(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų
reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka arba kokių
teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)
reikalavimų neatitinka)

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo
ribiniai
dydžiai
gyvenamuosiuose
ir
visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”,
Lietuvos higienos normos HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė
gyvenamosios aplinkos ore”, „Sanitarinių
apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo
taisyklių,” patvirtintų Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr.
V-586” reikalavimus.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / neleistina (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje
vietoje.

Direktorius
A.V.

Eugenijus Vilčinskas
____________________

