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DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ SPRENDIMO PATEIKIMO

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos
aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d.
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nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, 45 punktu, informuojame Jus,
kad  2018  m.  balandžio  9  d.  yra  priimtas  Sprendimas  Nr.  (4-11  14.3.4  E)BSV-9186  „Dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių“ (sprendimas pridedamas).
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NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ

2018 m. balandžio          Nr. (4-11 14.3.4 E)BSV-
Marijampolė

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 
filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 
vardas, pavardė)

UAB „Ladeira“
Įmonės kodas 304056896

(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)

Garliavos g. 44, Mastaičių k., Kauno r. sav. 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 
pašto adresas) 

Tel. (8 657) 77 033
El. p. laimasb@yahoo.com

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 
filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 
vardas, pavardė)

UAB „Ekostruktūra“
Įmonės kodas 304230247

(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)

Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 
pašto adresas)

Tel. (8 607) 23 980
El. p. info@ekostruktura.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

UAB „Ladeira” eksploatuoti netinkamų transporto 
priemonių ardymas Vasaros g. 22A, Marijampolėje

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas: 

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 
kaimas, gatvė)

Vasaros g. 22A, Marijampolė  

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas: 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ

2018 m. balandžio          Nr. (4-11 14.3.4 E)BSV-
Marijampolė

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 
filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 
vardas, pavardė)

UAB „Ladeira“
Įmonės kodas 304056896

(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)

Garliavos g. 44, Mastaičių k., Kauno r. sav. 

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 
pašto adresas) 

Tel. (8 657) 77 033
El. p. laimasb@yahoo.com

2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas / 
filialo pavadinimas, kodas / fizinio asmens 
vardas, pavardė)

UAB „Ekostruktūra“
Įmonės kodas 304230247

(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)

Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas

(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio 
pašto adresas)

Tel. (8 607) 23 980
El. p. info@ekostruktura.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 

UAB „Ladeira” eksploatuoti netinkamų transporto 
priemonių ardymas Vasaros g. 22A, Marijampolėje

4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas: 

(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, 
kaimas, gatvė)

Vasaros g. 22A, Marijampolė  

5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas: 

Elektroninio dokumento nuorašas



UAB „Ladeira“ planuojama ūkinė veikla, 
apimanti: eksploatuoti netinkamų transporto 
priemonių ardymą, pardavimą ir smulkaus 
automobilių remonto darbus, bus vykdoma 0,3044 
ha ploto sklype, esamose ir planuojamose uždarose
patalpose: 304,68 m2 ploto pastate (kuriame 
numatoma automobilių iškrovimas ir ardymas 
rankiniu būdu, sandėliavimas, prekyba ir 
administracija), naujai statomame, tentu 
aptrauktame ~640 m2 angare (kuriame numatomas 
detalių sandėliavimas ir prekyba) ir iš Sandwich 
plokščių projektuojamose 152,14 m2  ploto 
dirbtuvėse (kuriose numatomas smulkus 
automobilių remontas ir administracija). Kieme 
numatyta 12 automobilių stovėjimo vietų. Visa 
veikla (ardymas, remontas, pardavimas), tame 
tarpe ir krovos darbai, apimantys detalių 
pakrovimą/iškrovimą į krautuvą bus vykdoma 
uždarose patalpose. Lauke važinės tik vienas 
krautuvas, kuris perveš išardytą laužą/detales iš 
ardymo pastato į planuojamą sandėliavimo angarą 
ir atvažiuojantis/išvažiuojantis  transportas. 
Ardomi automobiliai bus atvežami kitomis 
transporto priemonėmis arba atvyks savo eiga. 
Numatoma, kad darbo metu nuo 8-17 val. į 
teritoriją atvažiuos ne daugiau kaip 1 vnt. sunkiojo 
transporto ir apie 24 vnt. lengvųjų automobilių per 
parą, kuriuos sudarys darbuotojų ir klientų 
transportas. Krovos darbai lauke nenumatomi. 
Artimiausia gyvenamoji aplinka yra Aukštaičių g. 
už 210 m (į pietų pusę).

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis (pridedamas brėžinys 
(topografinė nuotrauka ar kadastrinis žemėlapis), kuriame nurodytos sanitarinės apsaugos
zonos ribos):

(sanitarinės apsaugos zonos ribų dydis 
metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-
ių) nustatomos sanitarinės apsaugos zonos 
ribų dydis)

Remiantis atliktais skaičiavimais ataskaitoje 
siūloma nustatyti 0,3044 ha dydžio SAZ, 
sutampančią su planuojamos ūkinės veiklos žemės 
sklypo ribomis, (kadastrinis Nr. 1801/0026:49, 
unikalus Nr. 4400-1252-3198). SAZ ribų dydis 
nustatomas nuo stacionarių taršos šaltinių.

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas: 

1. Triukšmas. Pagal ataskaitoje pateiktus triukšmo 
skaičiavimus, triukšmo sklaidos žemėlapius, 
triukšmas neviršija Lietuvos higienos normos HN 
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos 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“, reglamentuojamų triukšmo ribinių 
dydžių artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės 
paskirties pastatų (namų) aplinkoje.
2. Aplinkos oro tarša. Pagal ataskaitoje pateiktus 
oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus, oro 
tarša neviršija ribinių oro užterštumo verčių, 
nustatytų Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, 
sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore 
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir 
ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 
spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, 
kurių kiekis aplinkos ore ribojamas Europos 
Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo
verčių patvirtinimo“.

8. Išvada: 

(nurodyti, jog planuojamos ūkinės veiklos 
sąlygos atitinka visuomenės sveikatos 
saugos teisės aktų reikalavimus arba kokių 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimų planuojamos ūkinės veiklos 
sąlygos neatitinka (nurodant konkretaus 
teisės akto straipsnį, jo dalį, punktą)

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka 
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 
reikalavimus.

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

Marijampolės departamento direktorė                                                                   Asta Šaučiūnienė
                                                                 A.V.                                                        



Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona
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