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Planuojama ūkinė veikla: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas Kėdainių r. Okainių Žemės ūkio
bendrovės galvijų ūkio plėtrai, adresu Okainių kaime, Truskavos seniūnijoje, Kėdainių rajono savivaldybėje. Ūkis skirtas
pienininkystei, melžiamų karvių ir prieaugio auginimui bei grūdų auginimui, džiovinimui. Visas pagamintas pienas
parduodamas pieno perdirbėjams, jo perdirbimas ūkyje nevykdomas ir neplanuojamas. Taip pat auginami javai, kurie ūkyje
džiovinami ir parduodami arba sandėliuojami. Numatoma ūkio plėtra ir modernizacija, todėl ūkis taps šiuolaikiškas,
tvarkingesnis, mažiau taršus, gyvuliai bus laikomi erdviau.

Trumpas PŪV aprašymas. SAZ nustatomas planuojamam plėsti pieninių galvijų ūkui, kuri skirta pienininkystei, melžiamų
karvių ir prieaugio auginimui, grūdų auginimui, džiovinimui.
Šiuo metu galvijų ūkyje laikoma 2720 vnt. įvairių grupių gyvulių arba 1888 sutartinių gyvulių (toliau – SG).
Planuojama, kad po plėtros gyvulių kiekis padidės 6,4% iki 2979 vnt. gyvulių (t.y. 2008 SG).
Okainių ŽŪB valdoma žemė yra žemės ūkio paskirties ir joje veikia pieninių galvijų ūkis (karvių ferma), grūdų elevatorius.
Plėtros metu numatoma pastatyti tris naujus modernius tvartus, du esamus senus tvartus rekonstruoti nugriaunant ir
pastatant jų vietoje naujus modernius, taip pat pastatyti ir uždengti tentais 3 skysto mėšlo rezervuarus, taip mažiau
apkraunant esamą atvirą lagūną, įrengti srutų siurblinę, srutų separatorių, išplėsti ir uždengti stogu kieto mėšlo mėšlidę bei
pradėti naudoti probiotikus.
Po plėtros ir modernizacijos Okainių ŽŪB galvijų ūkis taps šiuolaikiškas, tvarkingesnis, mažiau taršus, gyvuliai bus laikomi
erdviau.

Vertinimas ir ataskaita parengti pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius
nurodymus, patvirtintus LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (nauja redakcija – LR sveikatos apsaugos
ministro 2016-01-19 d. įsakymas Nr. V-68: TAR, 2016, Nr. V-68).
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS
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Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“,
XV skyriaus „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo
įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos“, 73 punkto nuostatomis (galvijų nuo 1200 sutartinių
gyvulių (SG)), planuojamai ūkinei veiklai reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500
metrų.

500 m atstumu nuo jau esamų galvijų bendrovės pastatų ir įrenginių SAZ plotas sudaro apie 160 ha plotą
į kurį patenka tiek Okainių ŽŪB, tiek kiti privatūs sklypai.

Taigi, atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma
planuojamos ūkinės veiklos sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje/

Esamas SAZ, kuris atlikus PVSV tikslinamas

4

Okainių ŽŪB valdomas pieninių galvojų ūkis yra dar nuo
sovietinių laikų, todėl formuojant / grąžinant aplinkinius

sklypus, registrų išrašuose turėjo būti įrašytas Specialiųjų žemės
ir miško naudojimo sąlygų „XV punktas. Pastatų, kuriuose

laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų
kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos“.

Į SAZ patenka 7 gyvenamieji namai (Gerdvilų g. 2, 8, 10

12, Karališkoji g. 17 ir du gyvenamieji namai be oficialių
adresų).
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Esama situacija. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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Dabar bendrovės galvijų
ūkyje yra penki galvijų tvartai
(Nr. 13-1, 05, 03, 02 ir 13-2);
skysto mėšlo lagūna; dvi
tiršto mėšlo mėšlidės;
mechaninės dirbtuvės,
mechanizacijos kiemas, kuro
sandėlis ir degalinė; grūdų
sandėliai; septynios silosinės;
daržinės; ir eksploatuojamas
6 m3/val. našumo vandens
gręžinys. Silosas yra laikomas
7 silosinėse.

•Esama situacija bendrovės galvijų ūkyje: esami pastatai ir statiniai

Situacija po plėtros. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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Plėtros metu numatoma pastatyti
tris naujus modernius tvartus (Nr.
04, 01 ir 14), du esamus senus
tvartus (Nr. 02 ir 03) rekonstruoti
nugriaunant ir pastatant jų vietoje
naujus modernius, taip pat pastatyti
ir uždengti tentais 3 skysto mėšlo
rezervuarus (Nr. 09, 09*, 09**),
kurių tūris 7500 m3; 3600 m3; 7500
m3, taip mažiau apkraunant esamą
atvirą lagūną, įrengti srutų siurblinę,
srutų separatorių, išplėsti iki 4000
m2 ir uždengti stogu kieto mėšlo
mėšlidę.

•Planuojama situacija (esami, griaunami/rekonstruojami, planuojami pastatai)
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Situacija iki ir po plėtros. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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Gyvenamoji aplinka. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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Šeši artimiausi gyvenamieji namai,
nutolę apie 77-194 m atstumu nuo
bendrovės statinių (tvartų arba
mėšlidžių):

Okainių kaime be adreso esantys du
gyvenamieji namai Gerdvilų gatvėje
nutolę ~77-87 m,

gyvenamasis namas Gerdvilų g. 2
nutolęs ~88 m,

gyvenamasis namas Gerdvilų g. 8
nutolęs ~164 m,

gyvenamasis namas Gerdvilų g. 10
nutolęs ~194 m,

gyvenamasis namas Karališkoji gatvė 17
nutolęs ~180 m.

•Artimiausi gyvenamieji namai

7

8



2020-01-07

5

Visuomeninė aplinka. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas

9

• Artimiausias gydymo paskirties pastatas – viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro
Lančiūnavos ambulatorijos Okainių medicinos punktas (Kėdainių r. sav., Okainių k., Karališkoji g. 38) – nuo
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~740 m atstumu šiaurės kryptimi.

• Artimiausias religinės paskirties pastatas – Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia (Kėdainių r. sav., Truskavos
mstl., Truskavos g. 12A) – nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi ~6 km atstumu šiaurės kryptimi.

• Artimiausias kultūros paskirties pastatas –Truskavos kultūros centras (Kėdainių r. sav., Pavermenio k.,
Derliaus g. 5) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs kiek daugiau kaip 5 km atstumu šiaurės
kryptimi.

• Artimiausi administracinės paskirties pastatai: Okainių bendruomenės centras (Kėdainių r. sav., Okainių k.,
Karališkoji g. 42) nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolęs ~640 m atstumu šiaurės kryptimi;
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Truskavos seniūnija bei Truskavos paštas (Kėdainių r. sav.,
Pavermenio k., Liepų g. 2) nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolę ~5 km atstumu šiaurės kryptimi.

• Artimiausias maitinimo paskirties pastatas – parduotuvė baras UAB „Antanukas“ (Kėdainių r. sav., Truskavos
mstl., Truskavos g. 16) – nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs kiek daugiau kaip 6 km atstumu
šiaurės kryptimi.

• Artimiausių viešbučių ir/ar poilsio paskirties pastatų bei sporto paskirties pastatų Kėdainių rajono
savivaldybės Truskavos seniūnijos ribose nėra.

• Prie PŪV yra Okainių senosios kapinaitės Beržytės g. 2, kurios yra kultūros paveldo objektas ir nutolusios
apie 58 m atstumu.

Sklypai. Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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• PŪV teritoriją sudaro 10 sklypų (kad. Nr. 5353/0004:0115 plotas 6,57 ha, 5353/0004:0289 plotas 5,87 ha,
5353/0004:66 plotas 0,5076 ha, 5353/0005:0351 plotas 1,434 ha, 5353-0005-0101 plotas 0,8575 ha,
5353/0005:112 plotas 7,6139 ha, 5353/0004:0023 plotas 0,4000 ha, 5353/0004:349 plotas 2,6000 ha,
5353/0004:197 plotas 3,0000 ha, 5353/004:107 plotas 1,7522 ha), iš viso 30,6052 ha.

• Visų sklypų paskirtis - žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Po plėtros
sklypų paskirtis nesikeis, nes joje ir toliau bus vykdoma žemės ūkio veikla.
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Aplinkos  oro  tarša

Teisės aktais
reglamentuotomis oro
teršalų modeliavimo
programomis įvertinta oro
tarša.
Įvertintas kiekvienas teršalas,
kurį sukelia eksploatuojamas
ūkis.

Nustatyta, kad aplink
Okainių žemės ūkio bendrovę
susidaranti oro tarša neviršija
ribinių verčių nustatytų pagal
Europos sąjungos ir
nacionalinius kriterijus.
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Aplinkos  oro  tarša detaliau

• Sklaidos rezultatai rodo, kad amoniako 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija (ties 
teritorijos riba) 18,04 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,804 ribinės vertės. Amoniako valandos 98,5-o 
procentilio didžiausia koncentracija 142 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,710 ribinės vertės.

• Azoto dioksido metų vidutinė didžiausia koncentracija 9,827 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,246 ribinės 
vertės. Su fonine tarša – 0,331 ribinės vertės (13,23 µg/m³). Azoto dioksido 1 valandos 99,8-o procentilio
didžiausia koncentracija 65,58 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,328 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,345 
ribinės vertės (68,98 µg/m³).

• Kietųjų dalelių KD10 metų vidutinė didžiausia koncentracija 33,13 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,828 
ribinės vertės. Su fonine tarša (ties teritorijos riba) – 0,271 ribinės vertės (10,84 µg/m³). Kietųjų dalelių 
KD10 24 valandų 90,4-o procentilio didžiausia koncentracija 43,46 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,869 
ribinės vertės. Su fonine tarša (ties teritorijos riba) – 0,260 ribinės vertės (13,01 µg/m³).

• Kietųjų dalelių KD2,5 metų vidutinė didžiausia koncentracija 18,69 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,748 
ribinės vertės. Su fonine tarša (ties teritorijos riba) – 0,335 ribinės vertės (8,37 µg/m³).

• Sieros dioksido metų vidutinė didžiausia koncentracija 0,01495 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,0007 
ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,111 ribinės vertės (2,215 µg/m³). Sieros dioksido 24 valandų 99,2-o 
procentilio didžiausia koncentracija 0,1506 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,00120 ribinės vertės. Su fonine 
tarša – 0,0188 ribinės vertės (2,351 µg/m³). Sieros dioksido 1 valandos 99,7-o procentilio didžiausia 
koncentracija 1,724 µg/m³ be foninės taršos sudaro 0,00493 ribinės vertės. Su fonine tarša – 0,0112 ribinės 
vertės (3,924 µg/m³).

• Lakiųjų organinių junginių 24 valandų vidurkio 100-ojo procentilio didžiausia koncentracija be foninės taršos 
– 256,6 µg/m³. Lakiųjų organinių junginių valandos 98,5-o procentilio didžiausia koncentracija su fonine 
tarša – 263,1 µg/m³.
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Kvapai

Numatomi šie kvapo taršos šaltiniai: tvartai, mėšlidės, srutų talpos (rezervuarai, lagūna), silosinės.
Buvo atlikti faktiniai kvapų matavimai iš karvių tvarto, esamos skysto mėšlo lagūnos, esamos kieto mėšlo
mėšlidės ir esamos silosinės. Matavo Nacionalinė visuomenės sveikatos prižiūros laboratorija.

Kvapams apibūdinti ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus - europinis kvapo
vienetas. Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8
europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3).
Rezultatai.
• Kvapo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad prie artimiausių gyvenamųjų namų viršijimai dėl kvapų

nenumatomi. Kvapai modeliuoti pagal atliktus faktinius matavimus bei taikant priemones.
• Didžiausia valandos 98,08-o procentilio kvapų pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose,

sudaroma bendrovės: 16,25 OUE/m³ (2,03 RV, kai RV = 8 OUE/m³). Ši maksimali koncentracija
pasiekiama Okainių žemės ūkio bendrovės teritorijoje. Didžiausia koncentracija ties bendrovės
teritorijos riba: 6,43 OUE/m³ (0,804 RV, kai RV = 8 OUE/m³) pasiekiame pietinėje bendrovės pusėje.

• Didžiausia koncentracija ties bendrovės ūkio teritorijos riba pasiekiama pietinėje pusėje (atokiau nuo
gyvenamųjų namų), ir siekia 6,43 OUE/m³ (0,804 RV, kai RV = 8 OUE/m³), kas rodo, kad kvapas aplinkos
ore už bendrovės ūkio ribų gali būti juntamas, tačiau Lietuvoje taikoma ribinė koncentracijos 8 OUE/m3
vertė nebus pasiekiama.

13

Kvapai

14
•Kvapų sklaidos rezultatai. Kvapų valandos 98,08-o procentilio koncentracija (OUE/m³).
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Aplinkos  triukšmas, triukšmo lygiai

Bendrovėje triukšmą kelia tiek transportas, kuriuo pristato pašarus,
kreikia šiaudais, perveža veršelius, veršingas telyčias, išveža pieną,
šalina mėšlą, išveža šalutinių gyvūnų produktus, krauna silosą,
atvažiuoja ir išvažiuoja darbuotojai., tiek ir stacionarūs taršos
šaltiniai – grūdų elevatoriai. Ūkyje darbai atliekami su 7 traktoriais,
kurių kiekis po plėtros nesikeis. Prognozuojama, kad padidėjus
karvių skaičiui pienovežių skaičius išaugs iki 2 vnt.

Įvertintas esamo ūkio keliamas triukšmas, prognozuojamas
triukšmas po plėtros, įvertintas ir foninis triukšmas, kurį sukelia
valstybinis rajoninės reikšmės kelias.

15•Artimiausi gyvenamieji namai, prie kurių apskaičiuoti triukšmo lygiai

Aplinkos  triukšmas

Rezultatai:
• Triukšmo lygis nuo PŪV artimiausioje

gyvenamojoje aplinkoje (namas be
adreso Gerdvilų gatvėje už ~80 m) sieks
dienos metu 38,4 dB(A), vakaro metu
31,9 dB(A), nakties metu 31,9 dB(A),
Ldvn 40 dB(A); kitoje artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje (namas už ~86
m)Gerdvilų g. 2 sieks dienos metu 42,3
dB(A), vakaro metu 34,1 dB(A), nakties
metu 34,1 dB(A), Ldvn 42,9 dB(A).

• Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA
A 4.6“ paketo parodė, kad vykdant
veiklą (ūkio transportui veikiant tik
dienos metu, o grūdų apdorojimo
įrangai veikiant ištisą parą), triukšmo
ribinių verčių viršijimai artimiausiose
gyvenamosiose aplinkose nenumatomi,
triukšmo lygiai atitiks HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
(patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-
06-13 įsakymu Nr. V–604) nurodytas
ribines vertes.
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Aplinkos  triukšmas

17

PVSV  išvados

• Ūkinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

• Atlikus į aplinkos orą išmetamų teršalų,
skleidžiamų kvapų bei aplinkos triukšmo
sklaidos modeliavimą, nustatyta, jog šių
sveikatai įtaką darančių veiksnių ribinės
vertės, reglamentuotos teisės aktuose,
nebus viršijamos.

• Po plėtros ir modernizacijos bendrovėje
numatoma pradėti naudoti ir probiotikus
SCD Odor Away pagal „Specialių
probiotinių kompozicijų (SPK) naudojimo
rekomendacijas“ (išleistas Lietuvos
Respublikos Žemės ūkio rūmų).

18
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Esamas SAZ, kuris atlikus PVSV yra tikslinamas

19

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“, XV skyriaus „Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su
esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų,
sanitarinės apsaugos zonos“, 73 punkto nuostatomis (galvijų nuo 1200
sutartinių gyvulių (SG)), planuojamai ūkinei veiklai reglamentuojamas
sanitarinės apsaugos zonos dydis – 500 metrų.

Okainių ŽŪB valdomas pieninių galvojų ūkis yra dar nuo
sovietinių laikų, todėl formuojant / grąžinant aplinkinius sklypus,
registrų išrašuose turėjo būti įrašytas Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų „XV punktas. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai
gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be
jų, sanitarinės apsaugos zonos“.

Į esamą SAZ patenka 7 gyvenamieji namai (Gerdvilų g. 2, 8, 10
12, Karališkoji g. 17 ir du gyvenamieji namai be oficialių adresų).

Rekomenduojamas SAZ

• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu
atlikus sveikatai darančių įtaką veiksnių (aplinkos
oro taršos, kvapų bei triukšmo) sklaidos analizę,
įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą
poveikį visuomenės sveikatai, siūlome planuojamai
ūkinei veiklai – Kėdainių r. Okainių Žemės ūkio
bendrovės galvijų ūkio plėtrai, adresu Okainių
kaimas, Truskavos sen., Kėdainių r. sav.– nustatyti
119 ha ploto siekiančias sanitarinės apsaugos
zonos ribas.

• SAZ nuo teorinės 500 m zonos (apima ~160 ha
plotą), rekomenduojama sumažinti iki 119 ha. Į SAZ
patenka:

• Okainių ŽŪB valdomi sklypai

• Kiti sklypai.

• Į SAZ anksčiau pateko ir SAZ ribose išlieka šie 7
gyvenamieji namai (Gerdvilų g. 2, 8, 10 12,
Karališkoji g. 17 ir du gyvenamieji namai be
oficialių adresų). Jie kaip ir iki šiol pateko į esamo
galvijų ūkio sanitarinę apsaugos zoną, taip joje ir
lieka. 20•Rekomenduojama SAZ, užkelta ant VĮ „Registrų centras“ kadastro žemėlapio ištraukos.
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Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.
• Protokolas bus baigtas rašyti per 5 darbo dienas po viešo supažindinimo su

Ataskaita susirinkimo.
• Su protokolu galima susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje (UAB „Ekostruktūra“,

biuro adresu Studentų g. 67-410, Kaune, pas organizatorių - Okainių ŽŪB
administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai) ir Ataskaitos
rengėjo interneto svetainėje www.ekostruktura.lt, ir pateikti pastabas per 3
darbo dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos.

• Pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimo susirinkimą rengusiam
Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, nurodant teikėjo
vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.
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Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Visuomenė tiek per šį susirinkimą, tiek per 10 darbo dienų po viešo visuomenės
supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti Ataskaitos rengėjui
pasiūlymus dėl Ataskaitos.

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos
rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. p. info@ekostruktura.lt, biuro adresu Studentų g.
67-410, 51392 Kaunas.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24,
Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

DĖKOJAME  UŽ  JŪSŲ  DĖMESĮ !
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