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DĖL UAB „ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO CENTRAS“ VEIKLOS
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC) Vilniaus departamentas gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir
transporto departamento persiųstą Lietuvos Respublikos Seimo nario Lino Balsio (toliau – Seimo narys)
2018 m. vasario 2 d. kreipimąsi Nr. SN-S-15 „Dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centro“, kuriuo prašoma
išsiaiškinti, ar UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Žvirkos g. 8, Vilniuje, (toliau – Bendrovė) vykdoma
veikla nepažeidžia Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Atliekų tvarkymo įstatymų bei
poįstatyminių aktų, reglamentuojančių taršos leidimų išdavimo tvarką, sanitarinių apsaugos zonų
nustatymą. Taip pat NVSC Vilniaus departamentas gavo Seimo nario 2018 m. kovo 13 d. kreipimąsi Nr.
SN-S-21 „Dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ veiklos“, kuriuo prašoma nustatyti, ar gyvenamųjų ir
viešųjų pastatų aplinkoje triukšmo lygis, sklindantis iš Bendrovės teritorijos, neviršija leistinų lygių.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 6
punktu, NVSC pavesta vykdyti sanitarinės apsaugos zonų (toliau – SAZ) valstybinę visuomenės
sveikatos saugos kontrolę.
Informuojame, kad Bendrovė turi Taršos leidimą Nr. TL-V.7-46/2016, išduotą Aplinkos
apsaugos agentūros 2016 m. gegužės 20 d. (pakeistas 2017 m. birželio 19 d.), vykdyti statybos ir
griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų (antrinių žaliavų) tvarkymo veiklą, tame tarpe ir neorganinių
medžiagų perdirbimą.
Pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 2 d. raštu
Nr. (18.1)-AD5-1051 NVSC Vilniaus departamentui suteikiant tarnybinę pagalbą pateiktą informaciją,
Bendrovė, pagal Taršos leidimo Nr. TL-V.7-46/2016 sąlygas, veiklavietėje, adresu Žvirkos g. 8,
Vilniuje, realiai vykdo atliekų apdorojimą (perdirbimą), naudojant R5 atliekų apdorojimo būdą (kitų
neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas), perdirba statybos ir griovimo atliekas (atliekų
kodas 17 01 07), perdirbimo metu gaunant skaldą, kitas atliekas apdoroja S5 atliekų tvarkymo būdu
(atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas: rūšiavimas,
smulkinimas, presavimas), kurio metu susidariusios atliekos yra perduodamos kitoms atliekas
tvarkančioms įmonėms.
Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – SAZ taisyklės), 6
punktu, SAZ nustatomos pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius arba atliekant poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis.
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Pagal SAZ taisyklių priedo „Sanitarinės apsaugos zonų ribų dydžiai, taikomi, kai neatliekamas
poveikio visuomenės sveikatai vertinimas“ 22.2 papunkčio nuostatą, ne metalo laužo ir atliekų
perdirbimo veiklai nustatyta SAZ yra 500 m.
Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyta, kad Bendrovei nėra
nustatyta ir į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą įrašyta SAZ, tuo pažeidžiant
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalį ir SAZ taisyklių 42
punktą.
Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsniu, Tiesioginės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“, 36 punktu (SAZ kontrolę vykdantis pareigūnas gali nustatyti
iki 12 mėnesių pažeidimų pašalinimo terminą), Bendrovės administracijai nurodyta iki 2019 m.
rugpjūčio 16 d. nustatyti SAZ ir jos ribas įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą bei Nekilnojamojo turto
kadastrą.
Taip pat informuojame, kad NVSC Vilniaus departamento prašymu Nacionalinė visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) atliko laboratorinius triukšmo matavimus arčiausiai
Bendrovės esančioje gyvenamojoje aplinkoje, Žvirkos g. 3 ir Vaikų g. 10, Vilniuje. Matavimai atlikti
esant palankioms laboratorinių triukšmo matavimų atlikimui meteorologinėms sąlygoms 2018 m.
birželio 6 d. 09.50 val.
Matavimai atlikti siekiant nustatyti Bendrovės ūkinės veiklos įtaką gyvenamosios aplinkos
triukšmo lygiui ir įvertinti gyvenamųjų pastatų aplinkoje išmatuotų triukšmo lygių atitiktį didžiausiems
leidžiamiems triukšmo ribiniams dydžiams, nustatytiems Lietuvos higienos norma HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma
HN 33:2011).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, dienos
metas yra nuo 7 val. iki 19 val. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 gyvenamųjų pastatų aplinkoje
nustatytas 55 dBA ekvivalentinio garso slėgio lygis ir 60 dBA maksimalaus garso slėgio lygis dienos
metu.
NVSPL atliktų laboratorinių matavimų duomenimis (NVSPL 2018 m. birželio 11 d. Aplinkos
triukšmo tyrimo protokolas Nr. F-AT-110/2018/P1), aplinkoje prie gyvenamojo namo Žvirkos g. 3,
Vilniuje, tiek veikiant, tiek neveikiant Bendrovės triukšmo šaltiniams, ekvivalentinis garso slėgio lygis
siekė 46-47 dBA, maksimalus – 60 dBA ir neviršijo Lietuvos higienos norma HN 33:2011 leistinų
lygių; aplinkoje prie gyvenamojo namo, Vaikų g. 10, Vilniuje, tiek veikiant, tiek neveikiant Bendrovės
triukšmo šaltiniams, ekvivalentinis garso slėgio lygis siekė 58-59 dBA, maksimalus – 64-68 dBA ir
viršijo Lietuvos higienos norma HN 33:2011 leistinus lygius. Nustatyta, kad veikiantys Bendrovės
triukšmo šaltiniai gyvenamosios teritorijos, Vaikų g. 10, Vilniuje, triukšminę aplinką padidino 1-4 dB.
NVSC Vilniaus departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo
įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Bendrovės administracijai nurodė iki 2018 m. lapkričio 14 d.
įgyvendinti efektyvias triukšmo mažinimo priemones, užtikrinančias, kad Bendrovės veiklos
skleidžiamas triukšmas nedidintų bendro gyvenamosios aplinkos triukšmo. Nurodymo įgyvendinimą
NVSC Vilniaus departamentas įvertins grįžtamosios valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės
metu (bus pakartotinai organizuojami laboratoriniai triukšmo matavimai).
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