UAB „AT RECYCLING“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS –
PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMAS
(R. Kalantos g. 32, Kaunas)
POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI
VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos
Organizatorius (užsakovas):

UAB „AT Recycling“
direktorius Andžej Vrublevskij

Poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitos rengėjas (vykdytojas):

MB „Ekuvos projektai“
Vadovė Jurgita Eglinskė

KAUNAS
2021
1

ORIGINALAS
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ): JURIDINIO
ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ, ADRESAS,
TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS.
2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU – POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS)
ATASKAITOS (TOLIAU – ATASKAITA) RENGĖJĄ: JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS
ARBA FIZINIO ASMENS, KONTAKTINIO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ, ADRESAS,
TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS (PRIDEDAMA JURIDINIO AR
FIZINIO ASMENS LICENCIJOS, LEIDŽIANČIOS VERSTIS POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMU, KOPIJA).
3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ:
3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos
paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis,
naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus,
pavojingumas, rizika).
3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių
išdėstymo planas.
3.3.1. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas.
3.3.2. esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas.
3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto naudojimo)
trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla).
3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių statybos,
sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos nutraukimo ar kt. –
atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas neprivalomas, kai
atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos
zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ:
4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis
ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis,
gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis kaip 3 metų žemėlapis su
gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse
apibrėžta planuojama teritorija; planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos
teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), esamos ir
suplanuotos gretimybės (žemės sklypai ir pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje
planuojama ūkinė veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu,
visuomeniniu ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, informacija
apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija.
4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis,
naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko kopija).
4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir
išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.).
4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink planuojamą ūkinę
veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties,
rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus, nurodytus Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos
saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė
veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų).
4.4.1.Vietovės ribos su gyvenamąja aplinka, viešosios paskirties pastatais ir rekreacinėmis
teritorijomis, kitais svarbiais objektais.
4.4.2.Vietovėje esančios vertybės, pastatų išdėstymas.
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4.4.3.Vietovės apsaugos, funkcinės zonos.
5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS
SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS
APIBŪDINIMAS IR ĮVERTINIMAS (IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI PLANUOJAMOS
AR VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI,
APRAŠOMAS GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE
GYVENAMŲJŲ PASTATŲ APLINKOJE, VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOSE IR
STATINIUOSE, REKREACINĖSE TERITORIJOSE IR KITUOSE SVARBIUOSE
OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
METODINIŲ NURODYMŲ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE):
5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai,
vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir
į aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) ir mobilių taršos
šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai
(skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės sąlygos, aplinkos oro foninis užterštumas,
numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, aplinkos oro užterštumo
prognozė: pateikiami duomenys, naudoti numatomų išmesti teršalų didžiausiai koncentracijai
skaičiuoti, naudotos skaičiavimo metodikos, informacija apie teršalų koncentracijos skaičiavimui
naudotas parinktis (reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios
buvo naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, foniniai aplinkos užterštumo duomenys
ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir jų analizė
(skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos
dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis,
pateikiama aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai.
5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės veiklos
metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas),
kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs kvapai, kvapus skleidžiančios cheminės medžiagos,
kvapų susidarymo šaltiniai (stacionarūs organizuoti ir neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos
(koordinatės, schema) ir išmetamų kvapų emisijų skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės
meteorologinės sąlygos, aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė: pateikiami duomenys, naudoti
numatomų skleidžiamų kvapų koncentracijai aplinkos ore skaičiuoti, naudotos skaičiavimo
metodikos, informacija apie kvapų koncentracijos skaičiavimo parinktis (reljefas, pastatai,
nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo naudotos, naudota kompiuterinė
programinė įranga, naudotos cheminių medžiagų kvapų slenkstinės vertės, kvapų koncentracijos
skaičiavimo rezultatai (pagal galimybes įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos esančių
kvapų susidarymo šaltinių, galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonų
riboms, skleidžiamą taršą) ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas
skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos
žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė ir
galimas poveikis visuomenės sveikatai.
5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių ir mobilių)
aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos
ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai):
5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo
emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų techninių specifikacijų,
kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso
galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas,
triukšmo šaltinių, esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos pastato (pastatų) išorinių sienų
oro garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų tūris, plotas, aukštis; tais atvejais, kai
stacionarių triukšmo šaltinių gamintojai nepateikia informacijos apie planuojamų įrengti (įrengtų)
stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą, šie duomenys gali būti gauti pagal 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“, 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius Lietuvos standartus
kitoje vykdomoje ūkinėje veikloje atlikus jau naudojamų ekvivalentiškų stacionarių triukšmo
šaltinių garso slėgio lygio ar garso intensyvumo matavimus garso galingumui apskaičiuoti.
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5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.)
mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys, mobiliųjų triukšmo šaltinių
judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi su įmonės veikla susijusių mobiliųjų
triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas ir judėjimo sąlygos; pateikiami įmonės
teritorijoje esančių automobilių aikštelių duomenys (plotas, išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo
laikas.
5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga,
naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės sąlygos, skaičiavimų
aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio
koordinačių sistema ir mastelis.
5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių objektų
techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir
elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Radiotechninio
objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano
derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai nurodoma skaičiavimams naudota
elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa, naudotas skaičiavimo standartas ir / ar
metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės
sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis.
5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys
veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose,
aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai.
5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės
sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, psichologiniai), kurių taršos
rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose teisės aktuose (gali būti naudojami
kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai, pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų,
tam tikrų visuomenės grupių apklausos duomenys, analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios
teritorijos situacijos analizė ir pan.).
6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS
ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ
PASIRINKIMO ARGUMENTAI (ATASKAITOJE PATEIKIAMAS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS,
DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TARŠOS PREVENCIJOS ARBA MAŽINIMO
GALIMYBES IR ATITINKAMŲ PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ
VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE
APLINKOJE IR TIES SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS POKYČIAI ĮDIEGUS
ŠIAS PRIEMONES).
7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE
ANALIZUOJAMI TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR SVEIKATOS
STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA PRIEINAMI IR REIKŠMINGI VERTINANT
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL
GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI BŪTI ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI
RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS
STATISTIKOS APŽVALGA):
7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami
savivaldybės ar apskrities duomenys).
7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų, pateikiami
savivaldybės ar apskrities duomenys).
7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos
grupės, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, mažas
pajamas turinčiuosius ir kt.).
7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis (su
šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.).
7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei.
8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO
PAGRINDIMAS:
8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymo, Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl
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Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, bei 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“, nuostatomis.
8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje pateikia:
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio mastelis
1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei dokumentuose bus pateikta aiški
šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio ir / ar taršos
objekto arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal meteorologinius
duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo pagrindimas,
nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės,
prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai,
specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai
(pateikiamas ne senesnis kaip 1 metų sanitarinės apsaugos zonos ribų planas).
8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų sklaidos
skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais.
8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos,
Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti
remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais
duomenimis.
9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS:
9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų
pasirinkimo pagrindimas.
9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.
10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, AR
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA VYKDOMOS ŪKINĖS
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1. INFORMACIJA APIE ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ):
JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS,
PAVARDĖ, ADRESAS, TELEFONAS, FAKSAS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS.
Įmonės pavadinimas ATASKAITOS užsakovas – UAB „AT RECYCLING“, į.k. 304835794
R. Kalantos g. 32, 52494, Kaunas, Tel.: +37061865369, el. paštas:
Adresas, telefonas

andzej.v@gmail.com

Organizatorius

PŪV organizatorius ir vykdytojas – UAB „AT RECYCLING“, į.k.
304835794

Kita informacija

Planuojama veiklos vykdymo vieta – R. Kalantos g. 32, Kaunas. Tel.:
+37061865369, el. paštas: andzej.v@gmail.com

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO
VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU – POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMAS) ATASKAITOS (TOLIAU – ATASKAITA) RENGĖJĄ:
JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS, KONTAKTINIO
ASMENS
VARDAS,
PAVARDĖ,
ADRESAS,
TELEFONAS,
FAKSAS,
ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS (PRIDEDAMA JURIDINIO AR FIZINIO
ASMENS LICENCIJOS, LEIDŽIANČIOS VERSTIS POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMU, KOPIJA).

Organizatorius

MB „Ekuvos projektai“ į.k. 303127575
Liepų g. 64-428, LT-92101, Klaipėda
Vadovė Jurgita Eglinskė
tel.8 615 12367, el.p.: ekuvosprojektai@gmail.com

Ataskaitos rengėjas

MB „Ekuvos projektai“ į.k. 303127575
Liepų g. 64-428, LT-92101, Klaipėda
Vadovė Jurgita Eglinskė
tel.8 615 12367, el.p.: ekuvosprojektai@gmail.com

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ:
3.1. ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Ūkinės veiklos pavadinimas – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas - metalų
laužo, antrinių žaliavų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir kt. atliekų tvarkymas.
Aprašymas - Planuojama ūkinė veikla – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas,
kuris apima antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) elektros ir elektroninės įrangos bei
netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų) laužo surinkimą ir apdorojimą prieš tolesnį
naudojimą. Taip pat, baterijų ir akumuliatorių, surinkimą ir laikymą.
Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių, planuojama ūkinė veikla priskiriama (žr. 3.1. lent.):
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3.1. lentelė. PŪV pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
Sekcija Skyrius Grupė Klasė
E

Pavadinimas

VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR
REGENERAVIMAS
38

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas
38.1.

38.2.

Atliekų surinkimas
38.11

Nepavojingų atliekų surinkimas

38.12

Pavojingų atliekų surinkimas

Atliekų tvarkymas ir šalinimas
38.21

Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

38.22

Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

3.2. planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija
(teikiamos paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų
paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai
(pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika).
Produkcija: įmonė produkcijos negamins, ūkinės veiklos pobūdis – pavojingų ir
nepavojingų atliekų tvarkymas, kuris apimtų antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko)
elektros ir elektroninės įrangos bei netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų) laužo surinkimą ir
apdorojimą prieš tolesnį naudojimą. Taip pat, baterijų ir akumuliatorių, surinkimą ir laikymą.
3.2. lentelė. Numatomas šių atliekų srautų tvarkymas:
Atliekų srautai
Netauriųjų metalų laužas (juodieji,
spalvotieji, įskaitant kabelius)
Elektros ir elektroninė įranga
Baterijos ir akumuliatoriai
Antrinės žaliavos (popieriaus, stiklo,
plastiko, įskaitant pakuotes)
Automobiliniai katalizatoriai

Tvarkymo proceso apibūdinimas
Netaurieji metalai tvarkomi mechaniškai apdorojant – smulkinant
pjaustant dujomis, taip pat maišymas, rūšiavimas ir kaupimas.
Pirminis apdorojimas atskiriant pavojingas sudedamąsias dalis
Tik kaupimas ir laikymas iki tolesnio perdavimo
Surinkimas, maišymas, kaupimas ir presavimas.
Surinkimas, maišymas, kaupimas ir laikymas

3.3. lentelė. Numatomi pajėgumai pagal atskirus surenkamų/tvarkomų atliekų srautus:

Atliekų srautai
Juodųjų metalų laužas
Spalvotųjų metalų laužas (įskaitant
ir kabelius)
Elektros ir elektroninė įranga
Baterijos ir akumuliatoriai
Antrinių žaliavų (pakuočių)
atliekos
Automobiliniai katalizatoriai

Projektinės surenkamų
ir tvarkomų (R ir D
būdais) atliekų
apimtys, t/m
14000

Projektinės
surenkamų ir
laikomų (R13 ir D15)
atliekų apimtys, t/m
14000

Projektiniai vienu
metu laikomų
maksimalūs atliekų
kiekiai, t
427

5720

5720

572

1260
-

1260
300

200
30

660

660

41

-

10

1
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3.4. lentelė. Pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį
arba atliekų tipą) naudojimas
Atliekos

Kodas1

Pavadinimas

1

2

02 01 10
12 01 01
15 01 04
16 01 17
17 04 05
17 04 07
19 10 01
19 12 02
20 01 40

Metalų atliekos
Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
Metalinės pakuotės (juodųjų metalų)
Juodieji metalai
Geležis ir plienas
Metalų mišiniai
Geležies ir plieno atliekos
Juodieji metalai
Metalai (juodieji)

16 01 18
12 01 03
17 04 01
17 04 03
17 04 04
17 04 06
17 04 11
19 12 03
200140
10 03 05
15 01 04
17 04 02

Spalvotieji metalai
Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
Varis, bronza, žalvaris
Švinas
Cinkas
Alavas
Kabeliai
Spalvotieji metalai
Metalai
Aliuminio atliekos
Metalinės pakuotės (aliuminis)
Aliuminis

16 08 01
16 08 03

Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso,
sidabro, renio, rodžio, paladžio arba platinos
Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai,
kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų
metalų junginių

Naudojimas

Pavojingumas2

Technologin
is srautas

Naudojimo būdas³

3
4
5
Juodųjų metalų laužas ir atliekos
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
R 12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
Nepavojinga
Metalų laužo
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
Nepavojinga
pirminis
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
Nepavojinga
apdorojimas
atliekų laikymas.
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
Spalvotųjų metalų laužas ir atliekos
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
R 12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
Metalų laužo
Nepavojinga
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
pirminis
Nepavojinga
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
apdorojimas
atliekų laikymas.
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
Nepavojinga
Automobiliniai katalizatoriai
Nepavojinga
Nepavojinga

Tik
surinkimas ir
laikymas

R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

Didžiausi
laikomi
kiekiai
vienu
metu, t
6

Projektinis
naudojimo
kiekis4,
t/m.

427

14000

572

5720

1

10

7

8

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

16 02 14
16 02 16
20 01 36
16 02 09*

16 02 10*

16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 15*
17 04 10*
20 01 23*

20 01 35*

Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09 –
16 02 13
Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos
įrangos, nenurodytos 16 02 15
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra
polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų
(PCB/PCT)
Nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra
užteršta polichlorintais bifenilais ir
polichlorintais terfenilais (PCB/PCT),
nenurodyta 16 02 09
Nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių,
hidrochlorfluorangliavandenilių,
Nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo
asbesto
Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų
sudedamųjų dalių2 , nenurodytų 16 02 09 – 16
02 12
Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš
nebenaudojamos įrangos
Kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių
dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų
Nebenaudojama įranga, kurioje yra
chlorfluorangliavandenilių
Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga,
nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra
pavojingų sudedamųjų dalių

Nepavojinga
Nepavojinga

Pirminis
demontavim
as

Nepavojinga

R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

100

1000

100

260

HP 14 –
ekotoksiškos
HP 14 –
ekotoksiškos
HP 14 –
ekotoksiškos
HP 14 –
ekotoksiškos
HP 14 –
ekotoksiškos
HP 14 –
ekotoksiškos

Nukenksmin
imas ir
pirminis
demontavim
as

R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

HP 14 –
ekotoksiškos
HP 14 –
ekotoksiškos

HP 14 –
ekotoksiškos

9

Baterijų ir akumuliatorių laužas ir atliekos

16 06 01*

Švino akumuliatoriai

HP 14 –
ekotoksiškos

Surinkimas,
laikymas

R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

30

300

12

240

Antrinės žaliavos, pakuotės atliekos

15 01 01
19 12 01
20 01 01
15 01 07
16 01 20
17 02 02
19 12 05
20 01 02
15 01 02
17 02 03
19 12 04
20 01 39

Perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo
atliekos
Popieriaus ir kartono pakuotės
Popierius ir kartonas
Popierius ir kartonas
Stiklo pakuotės atliekos
Stiklas
Stiklas
Stiklas
Stiklas
Plastikinės pakuotės
Plastikai
Plastikai
Plastikai

15 01 03

Medinės pakuotės

03 03 08

15 01 05

Kombinuotosios pakuotės

Nepavojingos

Presavimas

R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

Nepavojingos

Surinkimas,
rūšiavimas
laikymas

R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

5

60

Nepavojingos

Presavimas

R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų
laikymas.

25

150

Nepavojingos

Tik laikymas
ir
perkrovimas

R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

9

90

Nepavojingos

Tik laikymas
ir
perkrovimas

R 12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas,
prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
R 13 – R1–R12 veiklomis naudoti skirtų
atliekų laikymas.

10

120

Pastabos:
1
– Atliekų kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1
priedo IV skyrių.
2
– Pagal 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir
panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), priedą.
3
– Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą;
4
– Didžiausias numatomas sunaudoti atliekų kiekis per metus, nurodant laikotarpį.
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Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų
susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.
Numatomų tvarkyti atliekų medžiagų balansas
Apdorojamų atliekų metu susidarančių atliekų rūšys ir kiekiai priklauso nuo atliekų tvarkymo proceso medžiagų balanso, t.y. – kiek ir kokių rūšių
atliekų susidaro tvarkant atitinkamus atliekų srautus. Medžiagų ir atliekų balansas vertinamas tvarkant vieną toną atitinkamo srauto atliekų. Atsižvelgiant
į tai, įvertinti šių atliekų srautų medžiagų balansai:

Juodųjų metalų laužo, atliekant pirminį apdorojimą, medžiagų balansas (žr. 3.5. lent.);

Spalvotųjų metalų laužo, atliekant pirminį apdorojimą, medžiagų balansas (žr. 3.6. lent.);

Elektros ir elektroninės įrangos, priskirtos nepavojingoms atliekoms, pirminio apdorojimo medžiagų balansas (žr. 3.7. lent.);

Elektros ir elektroninės įrangos, priskirtos pavojingoms atliekoms, surinkimo ir laikino laikymo medžiagų balansas (žr. 3.8.
lent.);

Baterijų ir akumuliatorių, priskirtų pavojingoms atliekoms, surinkimo ir laikino laikymo medžiagų balansas (žr. 3.9. lent.);

Automobilinių katalizatorių surinkimo ir laikino laikymo medžiagų balansas (žr. 3.10. lent.).

Popieriaus ir kartono atliekų tvarkymo medžiagų balansas (žr. 3.11. lent.).

Plastikų atliekų tvarkymo medžiagų balansas (žr. 3.12. lent.).

Stiklo atliekų tvarkymo medžiagų balansas (žr. 3.13. lent.).
Tvarkomų atliekų srautų medžiagų balansas sudaromas atsižvelgiant į kitų įmonių daugiametės praktikos duomenis ir atliekų papildomus sudėties
tyrimus.
Duomenys
pagal
informaciją
atrankai
dėl
planuojamos
ūkinės
veiklos,
prieiga
per
internetą:
http://gamta.lt/files/Jormeta%20Atrankos%20informacija%20-%20III%20redakcija%202018-07-03.pdf
Planuojamai ūkinei veiklai, R. Kalantos g. 32, Kaunas, poveikio aplinkai vertinimo procedūras atliko UAB “Jormeta” (įm. kodas 303105358), atrankos
procedūros buvo baigtos 2018-07-31. Aplinkos apsaugos agentūra 2018-07-31 raštu Nr. (30.5)-A4-6859 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV – pavojingų
ir nepavojingų atliekų tvarkymas, R. Kalantos g. 32, Kaune poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. AAA rašto kopija pridedama PVSC ataskaitos
13 priede. AAA sprendimas ir atrankos informacija su priedais yra viešai prieinama AAA tinklapyje: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=3d047aa3a192-4bd6-8345-bb084e2bf298
UAB “Jormeta” 2018-07-19 sutartimi perleido UAB “AT recycling” (buvęs pavadinimas – UAB “Jarisa LT”) teises į planuojamą atliekų
tvarkymo veiklą, R. Kalantos g. 32, Kaunas. UAB “Jarisa LT” 2018-07-25 pakeitė pavadinimą į UAB “AT recycling”, kurį įregistravo Juridinių
asmenų registre, duomenų vieša prieiga per internetą: https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=304835794
Pagal minėtos sutarties nuostatas, poveikio aplinkai vertinimo procedūras atlikusi UAB „Jormeta“ įsipareigojo perduoti UAB „AT recycling“
(buvęs pavadinimas – UAB „Jarisa LT“) teises į planuojamą ūkinę veiklą pagal UAB „Jormeta“ atliktas atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo ir Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras planuojamoje veiklavietėje - R. Kalantos g. 32 Kaune. Teisių
perleidimo sutarties kopija pridedama PVSC ataskaitos 14 priede.
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3.5. lentelė. Juodųjų metalų laužo, atliekant pirminį apdorojimą, medžiagų balansas
(atliekų kodai: 020110, 120101, 150104, 160117, 170405, 170407, 191001, 191202, 200140)
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
g

1

2

3

4

Atliekų
kodas
pagal
Taisyklių
1 priedą
5

19 12 12

Techninis deguonis

4,5

Propano (butano) dujos

0,5

19 12 03
Produkcija
negaminama

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

16 02 14

16 02 16

Atliekų pavadinimas
pagal Taisyklių 1
priedą
6
Mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos
Spalvotųjų metalų
laužas ir atliekos
Nebenaudojama įranga
be pavojingų sudėtinių
dalių
Sudedamosios dalys,
išimtos iš
nebenaudojamos
įrangos, nenurodytos
16 02 15

Tikslus atliekų
pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

7
Nemetalinės
frakcijos liekanos
(keramikos,
stiklo, medžio,
plastiko mišinys)
Atrinktas
spalvotųjų
metalų laužas

8

9

10

2
Geležies
oksidas

0,01531

10

Mangano
oksidas

0,00046

Išardytos įrangos
korpusai

5

Anglies
monoksidas

0,00673

Metalinės ritės,
variklių dalys,
kabeliai

Azoto oksidai

0,00776

5
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3.6. lentelė. Spalvotųjų metalų laužo, atliekant pirminį apdorojimą, medžiagų balansas
(atliekų kodai: 160118, 120103, 170401, 170403, 170404, 170406, 170411, 191203, 200140)
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1

2

3

4

Nenaudojamos

-

Produkcija negaminama

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Atliekų
kodas
pagal
Taisyklių 1
priedą
5

Atliekų pavadinimas
pagal Taisyklių 1
priedą

Tikslus atliekų
pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

6

7

8

9

10

19 12 12

Mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos

Nerūšiuotinas
šalinimui skirtų
atliekų mišinys

10

19 12 02

Juodieji metalai

Atskirta juodųjų
metalų frakcija

5

Spalvotųjų metalų
laužas ir atliekos

Atrinktas
spalvotųjų metalų
laužas

-

-

19 12 03

955

Plastikai ir guma

Kabelių ir laidų
atskirtos
izoliacinės
medžiagos

30

-

19 12 04

Pastaba: spalvotiems metalams taip pat priskiriami laidai ir kabeliai su izoliaciniu sluoksniu, kurių nužievinimo ir smulkinimo metu susidaro plastikų
granulės. Taršos į aplinkos orą nevyksta, kadangi oro srautas iš smulkinimo įrenginio nukreipiamas pro įrenginyje esančius oro filtrus.
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3.7. lentelė. Elektros ir elektroninės įrangos, priskirtos nepavojingoms atliekoms, pirminio apdorojimo medžiagų balansas
(atliekų kodai: 160214, 160216, 200136)
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1

2

3

4

Nenaudojamos

-

Produkcija
negaminama

-

Atliekų
kodas
pagal
Taisyklių
1 priedą
5

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekų
pavadinimas pagal
Taisyklių 1 priedą

Tikslus atliekų
pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

6

7

8

9

10

19 12 02

Juodieji metalai

19 12 03

Spalvotieji metalai

19 12 04

Plastikai ir guma

19 12 12

Mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos

720
Atliekos, skirtos
perdirbimui

100
30

Atliekos, skirtos
šalinimui

Medžiagos
neišmetamos
(emisijų į aplinką
nevyksta)

150
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3.8. lentelė. Elektros ir elektroninės įrangos, priskirtos pavojingoms atliekoms, surinkimo ir laikino laikymo medžiagų balansas
(atliekų kodai: 160209*, 160210*, 160211*, 160212*, 160213*, 160215*, 170410*, 200123*, 200135*)
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1

2

3

4

Atliekų
kodas
pagal
Taisyklių 1
priedą
5
191202
191203

-

-

6
Juodieji metalai
Spalvotieji metalai
Plastikai ir guma

191205
160604

Stiklas
Šarminės baterijos
Baterijos ir
akumuliatoriai
Baterijos ir
akumuliatoriai
Sudedamosios dalys,
išimtos iš
nebenaudojamos EEĮ
Pavojingos
sudedamosios dalys,
išimtos iš
nebenaudojamos EEĮ
Kitos mechaninio
apdorojimo atliekos,
kuriose yra pavojingų
medžiagų

200134

Nenaudojamos

Atliekų pavadinimas
pagal Taisyklių 1
priedą

191204

200133*

Produkcija
negaminama

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

160216

160215*

191211*

191212

Mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos

Tikslus atliekų
pavadinimas

Kiekis,
kg

7
EEĮ korpusai
Laidai, dalys
Izoliacinis sluoksnis,
tarpinės
Stiklinės pertvaros, dalys
EEĮ esančios baterijos

8
600
100

EEĮ esančios baterijos

1

EEĮ esančios baterijos

1

Elektros schemos,
blokeliai, kompresoriai ir
pan.

202

Kompresoriai, balionai su
šaltnešiais, alyvomis ir pan.

10

Kabeliai su izoliaciniu
sluoksniu, turinčiu ar
užterštu pavojingomis
medžiagomis
Mišrios frakcijos
izoliacinės medžiagos,
kartono, plastiko miksas

Pavadinimas

Kiekis,
kg

9

10

30
3
1

Medžiagos neišmetamos

2

50
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3.9. lentelė. Baterijų ir akumuliatorių atliekų, priskirtos pavojingoms atliekoms, surinkimo ir laikino laikymo medžiagų balansas
(atliekų kodai: 160601*)
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1

2

Nenaudojamos

-

Pavadinimas

3
Produkcija
negaminama

Kiekis,
kg
4

Atliekų
kodas
pagal
Taisyklių
1 priedą
5

Atliekų
pavadinimas pagal
Taisyklių 1 priedą

Tikslus atliekų
pavadinimas

Kiekis,
kg

6

7

8

Atliekų nesusidaro

-

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Pavadinimas

Kiekis,
kg

9
10
Medžiagos
neišmetamos

Pastaba: Baterijų ir akumuliatorių atliekos, priskirtos pavojingoms, yra tik surenkamos ir laikinai laikomos papildomai neapdorojant.
3.10. lentelė. Automobilinių katalizatorių surinkimo ir laikino laikymo medžiagų balansas
(atliekų kodai: 160801, 160803)
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1

2

Nenaudojamos

-

Pavadinimas

3
Produkcija
negaminama

Kiekis,
kg
4
-

Atliekų
kodas
pagal
Taisyklių
1 priedą
5

Atliekų
pavadinimas pagal
Taisyklių 1 priedą

Tikslus atliekų
pavadinimas

Kiekis,
kg

6

7

8

Atliekų nesusidaro

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Pavadinimas

Kiekis,
kg

9
10
Medžiagos
neišmetamos

Pastaba: Automobiliniai katalizatoriai yra tik surenkami ir laikinai laikomi papildomai neapdorojant.
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3.11. lentelė. Popieriaus ir kartono atliekų (atliekų kodai 030308, 150101, 191201, 200101) tvarkymo medžiagų balansas
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos
Pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1

2

3

4

Medžiagos
nenaudojamos

Atliekų kodas
pagal Taisyklių 1
priedą
5
19 12 01

Atliekų pavadinimas
pagal Taisyklių 1
priedą
6
Popierius ir kartonas
Popieriaus ir kartono
pakuotės

15 01 01
Produkcija
negaminama

-

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos

19 12 12

Tikslus atliekų pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

7
Mišri makulatūra
Popieriaus ir kartono dėžės,
pakavimo popierius

8

9

10

Neišmetamos

-

Biodegraduojančios ir inertinės
kietos atliekos, rūšiavimo
dumblas

850

150

3.12. lentelė. Plastikų atliekų (atliekų kodai 150102, 170203, 191204, 200139) tvarkymo medžiagų balansas
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Pavadinimas

1

Medžiagos
nenaudojamos

Kiekis,
kg
2

-

Pavadinimas

3

Produkcija
negaminama

Kiekis,
kg
4

-

Į aplinką išmetamos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

pagal Taisyklių 1

pagal Taisyklių 1

priedą

priedą

5

medžiagos

Tikslus atliekų

Kiekis,

pavadinimas

kg

6

7

8

19 12 04

Plastikai

Mišrus plastikų laužas

15 01 02

Plastikinės pakuotės

PET buteliai, maišeliai ir kita
plastikinė pakuotė

900

150105

Kombinuotoji pakuotė

Tetrapakai

20

Pavadinimas

Kiekis, kg

9

10

Neišmetamos

-

17

19 12 12

Mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos

Biodegraduojančios ir
inertinės kietos atliekos,

50

rūšiavimo dumblas
Vielos, metaliniai namų

19 12 02

Juodieji metalai

19 12 03

Spalvotieji metalai

Namų apyvokos daiktai

15 01 04

Metalinės pakuotės

Skardinės ir metalinė tara

apyvokos daiktai
30

3.13. lentelė. Stiklo atliekų (atliekų kodai 150107, 160120, 170202, 191205, 200102) tvarkymo medžiagų balansas
(tikslus atliekų pavadinimas)

Naudojamos medžiagos

Pagaminta produkcija

Pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1

2

3

4

Medžiagos nenaudojamos

-

Produkcija
negaminama

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos
Atliekų kodas
pagal Taisyklių 1
priedą
5
19 12 05

Atliekų pavadinimas
pagal Taisyklių 1
priedą
6
Stiklas

15 01 07

Stiklo pakuotės

19 12 12

Mechaninio atliekų
apdorojimo atliekos

-

Tikslus atliekų
pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

7
Mišrus stiklo dūžis
Buteliai ir butelių
stiklo dūžis

8

9

10

Neišmetamos

-

Biodegraduojančios ir
inertinės kietos
atliekos, rūšiavimo
dumblas

960

40
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3.13.1 lentelė. Medinių pakuočių atliekų surinkimo ir laikino laikymo medžiagų balansas
(atliekų kodai: 150103)
(tikslus atliekų pavadinimas)
Naudojamos medžiagos

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Pavadinimas

Kiekis,
kg

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1
Nenaudojamos

2
-

3
Produkcija negaminama

4
-

Atliekų
kodas pagal
Taisyklių 1
priedą
5

Atliekų pavadinimas
pagal Taisyklių 1 priedą

Tikslus atliekų
pavadinimas

6
Atliekų nesusidaro

7

Kiekis,
kg
8

Pavadinimas

Kiekis,
kg

9
10
Medžiagos neišmetamos

Pastaba: Medinės ir kombinuotosios pakuotės bus yra tik surenkami ir laikinai laikomi papildomai neapdorojant.
3.13.2 lentelė. Kombinuotųjų pakuočių atliekų tvarkymo medžiagų balansas
(atliekų kodai: 150105)
(tikslus atliekų pavadinimas)
Naudojamos medžiagos

Pavadinimas

Kiekis,
kg

2

3

4

Atliekų
kodas pagal
Taisyklių 1
priedą
5

-

Produkcija negaminama

-

150105

Pavadinimas

Kiekis,
kg

1
Nenaudojamos

Į aplinką išmetamos
medžiagos

Atliekas naudojant ar šalinant susidarančios atliekos

Pagaminta produkcija

Atliekų pavadinimas
pagal Taisyklių 1 priedą

Tikslus atliekų
pavadinimas

6

7
Kombinuotosios
pakuotės

Kombinuotosios pakuotės

Kiekis,
kg
8
1000

Pavadinimas

Kiekis,
kg

9

10

Medžiagos neišmetamos

Pastaba: Kombinuotosios pakuotės būtų tik presuojamos papildomai jų neapdorojant.
Balansinių lentelių paaiškinimai:
Atliekų rūšiavimo metu susidaro trys atliekų srautai: 1 – išrūšiuotos (homogeninės sudėties) antrinės žaliavos (plastikas, stiklas, popierius ir metalai), 2 –
mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (kietos frakcijos medžiagos), tinkamos kompostavimui ar kurui (deginimo įrenginiuose) ir 3 atliekų apdorojimo atliekos,
netinkamos naudojimui ar perdirbimui (t.y. - skirtos tik šalinimui). Atliekų rūšiavimo metu vidutiniškai susidarytų iki 63 procentų antrinių žaliavų ir atliekų, tinkamų
kompostavimui ar kurui (t.y. - naudojimui), likusi dalis – iki 37 procentų – atliekos, netinkamos tolesniam naudojimui ar perdirbimui (skirtos šalinimui). Susidarančių
atliekų struktūra iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014 – 2020 metų plane (patvirtintame LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12
d. įsakymu Nr. 519) nustatytas (IV skirsnyje) užduotis - iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 procentus komunalinių atliekų (vertinant pagal
atliekų kiekį). Didžiąją dalį antrinių žaliavų sudaro popieriaus ir kartono atliekos (7 procentus), plastikų – iki 4 procentų, stiklo – iki 3 procentų ir metalų - iki 0,9-1
procento. Taip pat susidaro nedidelė dalis kombinuotų pakuočių atliekų (iki 0,1 procentų), kurios perduodamos tolesniam perdirbimui. Kitos atliekos – baterijų ir
akumuliatorių atliekos, priskirtos pavojingoms atliekoms (160601*), automobiliniai katalizatoriai (160801, 160803), medinės pakuotės (150103) bus tik surenkamos ir
laikinai laikomos nekeičiant fizinių, cheminių savybių, todėl medžiagų balansai iš esmės nesudaromi.
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Numatomas atliekų susidarymas.
Atsižvelgiant į numatomų tvarkyti atliekų medžiagų balansus, nustatomos susidarančių atliekų kiekiai pagal atskirus tvarkomų atliekų srautus (žr.
3.14. lent.). Į susidarančių atliekų kiekius nėra įtraukiamos atliekos, kurios surenkamos iš kitų subjektų ir laikinai laikomos iki tolesnio perdavimo
papildomai neapdorojant ir nekeičiant fizinių/cheminių savybių (pavojingos EEĮ ir baterijų atliekos, automobiliniai amortizatoriai ir kt.).
3.14. lentelė. Planuojami susidarančių atliekų srautai tvarkant atliekas (pagal medžiagų balansų duomenis)
Duomenys pagal informaciją atrankai (atrankos užsakovas – UAB „Jormeta“, kuri veiklos teises perdavė UAB „AT recycling“, žr. Ataskaitos 14 priedą) dėl planuojamos ūkinės
veiklos, prieiga per internetą:
http://gamta.lt/files/Jormeta%20Atrankos%20informacija%20-%20III%20redakcija%202018-07-03.pdf
Tvarkomos atliekos, priimtos iš kitų subjektų
Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos
Kiekis % nuo
Atliekų pavadinimas (kodai)
Kiekis, t/m Atliekos kodas
Atliekos pavadinimas
tvarkomo
Kiekis, t/m
svorio
28
19 12 12
Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos
0,2
13692
19 12 02
Juodųjų metalų laužas ir atliekos
97,8
Juodųjų metalų laužas ir atliekos
140
(020110, 120101, 150104, 160117,
14000
19 12 03
Spalvotųjų metalų laužas ir atliekos
1
170405, 170407, 191001, 191202, 200140)
70
16 02 14
Nebenaudojama įranga be pavojingų sudėtinių dalių
0,5
0,5

70

19 12 12

Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos,
nenurodytos 16 02 15
Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos

1

57,2

19 12 03

Spalvotųjų metalų laužas ir atliekos

95,5

5462,6

19 12 02

Juodųjų metalų laužas ir atliekos

0,5

28,6

3

171,6

16 02 16
Spalvotųjų metalų laužas ir atliekos
(100305, 120103, 15 01 04, 160118,
170401, 170402, 170403, 170404, 170411,
191203, 200140)

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
(nepavojingos)
(160214, 160216, 200136)
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
(pavojingos)
(160209*, 160210*, 160211*, 160212*,
160213*, 160215*, 170410*, 200123*,
200135*)

5720

1000

1

19 12 04

Plastikai ir guma

19 12 02

Juodieji metalai

72

720

19 12 03

Spalvotieji metalai

10

100

19 12 04

Plastikai ir guma

3

30

19 12 12

Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos

15

150

19 12 02

Juodieji metalai

60

156

19 12 03

Spalvotieji metalai

10

26

19 12 04

Plastikai ir guma

3

7,8

19 12 05

Stiklas

0,3

0,78

260

20

16 06 04

Šarminės baterijos

0,1

0,26

20 01 33*

Baterijos ir akumuliatoriai

0,1

0,26

20 01 34

Baterijos ir akumuliatoriai

0,1

0,26

16 02 16

Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos EEĮ

20,2

52,52

1

2,6

0,2

0,52

19 12 12

Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos
EEĮ
Kitos mechaninio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų
medžiagų
Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos

5

13

19 12 01

Popierius ir kartonas

25

60,000

15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuotės

60

144,000

19 12 12

Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos

15

36,000

19 12 04

Plastikai

50

15 01 02

Plastikinės pakuotės

40

75,000
60,000

15 01 05

Kombinuotoji pakuotė

2

3,000

19 12 12

Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos

5

7,500

19 12 02

Juodieji metalai

1

1,500

19 12 03

Spalvotieji metalai

1

1,500

15 01 04

Metalinės pakuotės

1

1,500

19 12 05

Stiklas

50

30,000

15 01 07

Stiklo pakuotės

46

27,600

19 12 12

Mechaninio atliekų apdorojimo atliekos

4

2,400

16 02 15*
19 12 11*

Popieriaus ir kartono atliekos (030308,
150101, 191201, 200101)

Plastikų atliekos
(150102, 170203, 191204, 200139)

Stiklo atliekos
(150107, 160120, 170202, 191205,
200102)

240

150

60

Pastaba: 1 - plastikai susidaro apdorojant laidus ir kabelius nužievinimo ir smulkinimo įrenginyje.
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3.15. lentelė. Planuojamas susidarančių atliekų kiekis tvarkant atliekas pagal atskiras atliekų rūšis
Duomenys pagal informaciją atrankai (atrankos užsakovas – UAB „Jormeta“, kuri veiklos teises perdavė UAB „AT recycling“, žr. Ataskaitos 14 priedą) dėl planuojamos ūkinės
veiklos, prieiga per internetą:
http://gamta.lt/files/Jormeta%20Atrankos%20informacija%20-%20III%20redakcija%202018-07-03.pdf

Atliekos kodas1

Atliekos pavadinimas1

Kiekis2, t/m

Galimi tvarkymo būdai3

15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuotės

144

R3, R12

15 01 02

Plastikinės pakuotės

60

R3, R12

15 01 04

Metalinės pakuotės

1,5

R4, R12

15 01 05

Kombinuotosios pakuotės

15 01 07

Stiklo pakuotės

16 02 14

Nebenaudojama įranga, nenurodyta 160209-160213

70

R12

16 02 15*

Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos EEĮ

2,6

S5, R12

16 02 16

Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos EEĮ

16 06 04

Šarminės baterijos

19 12 01

Popierius ir kartonas

19 12 02

Juodųjų metalų laužas

14598,1

R4, R12

19 12 03

Spalvotieji metalai

5730,1

R4, R12

19 12 04

Plastikai ir guma

284,4

R1, R3, R12

3
27,6

R3, R5, R12
R5, R12

122,52

R12

0,26

R12

60

R1, R3, R12
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19 12 05

Stiklas

30,78

R5, R12

19 12 11*

Kitos mechaninio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

0,52

S5, R12, D9

19 12 12

Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius),
nenurodytos 19 12 11

294,1

R1, D1, D10

20 01 33*

Baterijos ir akumuliatoriai

0,26

S5, R12

20 01 34

Baterijos ir akumuliatoriai

0,26

S5, R12

1

– Atliekų sąrašo kodai ir pavadinimai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą.
- Susidarančių atliekų kiekis pagal 3.25. lentelę.
3
– Atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą: R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; R3 – Organinių medžiagų,
nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); R4 - Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba)
atnaujinimas; R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D1 - Išvertimas ant žemės ar po žeme; D9 - Fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami
vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų; D10 – Deginimas sausumoje.
Pastaba:

2

3.16. lentelė. Planuojamas susidarančių atliekų kiekis ūkinės veiklos metu, išskyrus atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas (nurodytas
3.15. lent.)
Duomenys pagal informaciją atrankai (atrankos užsakovas – UAB „Jormeta“, kuri veiklos teises perdavė UAB „AT recycling“, žr. Ataskaitos 14 priedą) dėl planuojamos ūkinės
veiklos, prieiga per internetą:
http://gamta.lt/files/Jormeta%20Atrankos%20informacija%20-%20III%20redakcija%202018-07-03.pdf

Atliekos kodas1
15 02 02*
15 02 03
16 06 06*
20 03 01
20 03 03

Atliekos pavadinimas1
Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai
drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir
apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02
Atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių
elektrolitai
Mišrios komunalinės atliekos
Gatvių valymo liekanos

Galimi tvarkymo būdai2

Kiekis, t/m
0,5

R1,D10

1

R1, R12

0,01

D1, D9

10
1

R12
D1

Pastaba: 1 – Atliekų sąrašo kodai ir pavadinimai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą. 2 – Atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą: R1 - Iš esmės
naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; D1 - Išvertimas ant žemės ar po
žeme; D9 - Fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų; D10 – Deginimas sausumoje.
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Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas. Planuojamos ūkinės veiklos metu nenumatomas gamybinių nuotekų susidarymas,
kadangi gamybinėms reikmėms vanduo nebūtų naudojamas. PŪV planuojama uždaruose pastatuose, todėl paviršinių (lietaus) nuotekų susidarymas nenumatomas. Pastatams
priskirtoje atviroje teritorijoje (apie 0,2 ha) atliekų tvarkymo ir laikymo veikla nebus vykdoma, taip pat atviroje aikštelėje nebus sandėliuojamos pavojingos medžiagos ar
transportas, kadangi atvira aikštelė numatoma naudoti tik autotransporto privažiavimui prie pastatų. Darbuotojų sanitarinėms – buities reikmėms būtų naudojamas geriamas
vanduo pastate (sanitariniame mazge), kur numatomas geriamo vandens sunaudojimas – 100 m3/m. Toks pat numatomas ir buitinių nuotekų susidarymas (100 m3/m).
Geriamo vandens tiekimas ir buities nuotekų tvarkymas būtų sutartiniais pagrindais pavestas Kauno miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo operatoriui. PŪV
pastatuose yra centralizuoti vandens tiekimo ir buities nuotekų surinkimo tinklai (žr. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą dėl žemės sklypo su
statiniais Ataskaitos 1 priede). Darbuotojų ir klientų reikmėms papildomai numatoma įrengti biotualetą.
3.17. lentelė. Numatomos naudoti žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos
Eil.
Nr.

Žaliavos, kuro rūšies arba
medžiagos pavadinimas

Planuojamas naudoti kiekis,
matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per
metus)

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per
metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos,
uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

Planuojama naudoti

1

Pašluostės, sorbentai, pjuvenos

0,7 t

0,3 t konteineryje

Epizodinių naftuotų skysčių prasipylimų ir
pralašėjimų surinkimui

2

Techninis deguonis

270 t

3

Propano dujos

30 t

4

Dyzelinas

17 t

Laikoma 10 ryšulių po 12 balionų.
Dujos laikomos gamykliniuose balionuose pastate
Laikoma 10 balionų po 33 kg .
Dujos laikomos gamykliniuose balionuose pastate

Metalinių konstrukcijų pjaustymui
Metalinių konstrukcijų pjaustymui
Naudojamai technikai, transportui ir
mechanizmams (krautuvams)

Vietoje nelaikoma.

3.18. lentelė. Numatomos naudoti pavojingos medžiagos ir mišiniai
Bendra informacija apie cheminę
medžiagą arba mišinį
1
2
3

Prekinis
pavadinimas

Deguonis

Propanas

Medžiaga ar
mišinys

medžiaga

medžiaga

Saugos
duomenų
lapo (SDL)
parengimo
(peržiūrėjimo) data

2010.07.05

2010.11.11

Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio
sudėtyje)
4
5
6
7
8
Pavojingumo
klasė ir
PavoKoncentkategorija pagal
Pavojinjingos medžiaEC ir CAS
racija
klasifikavimo ir
gumo
gos pavadiNr.
mišinyje
ženklinimo
frazė
nimas
reglamentą
1272/2008
EC Nr.
Oksiduojančios
Pavojinga
231-956-9
dujos kat. 1
H270
Deguonis
100
CAS Nr.
Suslėgtosios
Įspėjimas
7782-44-7
dujos
H280

9

10

11

12

13

Vienu metu
laikomas
kiekis (t) ir
laikymo
būdas

Per
metus
sunaudojamas
kiekis (t)

Kur naudojama gamyboje

Nustatyti (apskaičiuoti) medžiagos
išmetimai
(išleidimai)

Utilizavimo
būdas

Iki 2,4 t
balionuose

Iki 270 t

Metalinių
konstrukcijų
pjaustymui

EC Nr.
200-827-9
CAS Nr.
74-98-6

Iki 0,33 t
balionuose

Iki 30 t

Metalinių
konstrukcijų
pjaustymui

Propanas

100

Degiosios dujos
kat.1
Suskystintos
dujos

Pavojinga
H220
Įspėjimas
H280

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

Metalo pjaustymo
metu į aplinkos orą
išmetama: geležies
oksido – 0,919 t/m;
mangano oksido –
0,028 t/m;
azoto dioksido –
0,404 t/m;
anglies monoksido
– 0,466 t/m

Balionai
keičiami

Balionai
keičiami
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1

2

3

4

RRME
2 etilheksil-nitratas
1,4-bis(butilamino)-9,10
antrachinonas arba
N-etil-1-(fenilazo) 2
amino naftalenas
N-etil-N-[2-(1izobutoksi-etoksi)
etil]-4
(fenilazo)anilinas

0-7,0
0-0,1

85586-25-0
27247-96-7

7
H226, H332,
H315, H304,
H351, H373,
H411
Nėra duomenų
Nėra duomenų

00,00042

90170-70-0

Nėra duomenų

0-0,001

Nėra
duomenų

Nėra duomenų

Tepumo priedas

0-0,02

Nėra
duomenų

Nėra duomenų

0-0,04

Nėra
duomenų

Nėra duomenų

Dyzelinas

Dyzelinas

Mišinys

2011-06-30

Žematemperatūrinių
savybių pagerinimo
priedas
Antistatinis priedas
Stadis (R) 450
Multifunkcinis
priedas

5
Iki 100

6
68334-30-5

8
GHS02,
GHS08,
GHS07,
GHS09

6

Nelaikoma

0-0,0001
0-0,03

Nėra
duomenų
Nėra
duomenų

10

17 t

11

Transportui
ir mechanizmams

12

Transporto su
vidaus degimo
varikliai
eksploatavimo
metu emisijos į
aplinkos orą:
Anglies
moniksidas –
2,726 t/m;
angliavandeniliai –
0,955 t/m; azoto
oksidai – 0,535
t/m; sieros
dioksidas – 0,017
t/m; kietosios
dalelės – 0,086
t/m.

13

Neaktualu

Nėra duomenų
Nėra duomenų

Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės
naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.
Nenumatoma naudoti gamtos išteklių.
Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).
Numatoma naudoti iki 100000 KWh per metus elektros energijos šioms reikmėms:

Apšvietimui – teritorijos ir patalpų.

Elektros įrankių darbui demontuojant metalines konstrukcijas.

Pastatų apšildymui.

Laidų ir kabelių perdirbimo įrenginiui.

Atliekų presavimo įrenginiui.

25

3.3. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų
statinių ir įrenginių išdėstymo planas.
3.3.1. ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas.
1 atliekų srautas - Netauriųjų metalų laužo ir atliekų srauto tvarkymo technologinis
procesas
Netauriųjų metalų laužo atliekų srautas - tai įvairios kilmės ir formos juodieji (geležis,
plienas) bei spalvotieji metalai (vario, aliuminio, švino, bronzos ir kt.). Metalų laužui taip pat
priskiriami kabeliai ir laidai – izoliacinį sluoksnį (dažniausiai plastiko) turintys spalvotieji
metalai (dažniausiai iš elektros laidininkų grupės – varis ir aliuminis). Metalų laužas
surenkamas iš šių atliekų turėtojų (fizinių ir juridinių asmenų), metalų atliekų tvarkytojų
(juridinių asmenų), taip pat gali būti įvežami (importuojami) iš užsienio. Netauriuosius metalus
planuojama tvarkyti mechaniškai apdorojant, bet nepakeičiant galutinio atliekų statuso. Šiuo
atveju, po pirminio apdorojimo (paruošiant tolesniam naudojimui) metalų laužas lieka ir toliau
atliekomis (keičiantis tik atliekų sąrašo kodui) (žr. 3.1. pav.).

3.1. Pav. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų tvarkymo technologinio proceso schema ir
aprašymas
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Metalų laužas ir atliekos į veiklavietę atvežamos autotransportu. Prieš priimant krovinį į
tvarkymui, atliekamas siuntos patikrinimas pagal tris kriterijus: 1 - dėl draudžiamų priimti
atliekų ar medžiagų, 2 – dėl radioaktyviosios taršos ir 3 – dėl kokybės reikalavimų atitikimo.
Patikra dėl draudžiamų priimti atliekų ar medžiagų
Metalų laužo ir atliekų tvarkymo procesas pradedamas pastarųjų atliekų vizualaus
patikrinimo dėl užterštumo pavojingomis atliekomis ar medžiagomis bei dėl draudžiamų
supirkti medžiagų buvimo, pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-02-28 įsakymu Nr.
77 (su pakeitimais) patvirtintą draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą.
Vizualiai nustačius, kad priimame metalų lauže yra pavojingų atliekų ar medžiagų bei lauže yra
daiktų, įrašytų į draudžiamų supirkti medžiagų sąrašą, siunta nepriimama ir grąžinama atgal
siuntėjui.
Patikra dėl radioaktyviosios taršos
Priimamo metalų laužo jonizuojančiosios spinduliuotės patikra atliekama atgabenus
krovinį ir jo dar neiškrovus arba papildomai – iškrovus. Metalų laužo ir atliekų radioaktyvioji
tarša nustatoma nešiojamu radiacijos lygio matavimo prietaisu dozimetru-radiometru pagal
Radiacinės saugos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004-02-05
įsakymu Nr. 8 patvirtintą metalo laužo, atliekų ir jas perdirbus gautos metalo produkcijos
radioaktyvios taršos kontrolės jų supirkimo ir perdirbimo vietose tvarką bei pagal Radiacinės
saugos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014-06-10 įsakymu Nr. V-41
patvirtintas dozimetrinių matavimų, atliekamų aptikus (įtariant) transporto priemonę, krovinį,
metalų laužą ar asmenį, skleidžiančius padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę,
rekomendacijas.
Įmonėje parengtos darbo instrukcijos, kaip kontroliuoti metalo laužo, atliekų
radioaktyviąją taršą. Su šiomis instrukcijomis supažindinti šią kontrolę atliekantys asmenys.
Informacija apie fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės foninį lygį (matavimo priemonės
rodomais vienetais) bei metalo laužo, atliekų radioaktyviosios taršos matavimus (matavimų
data, trumpas metalo laužo, atliekų arba metalo produkcijos apibūdinimas) bei matavimų
rezultatai (dozės galios arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo visuose matavimų
taškuose reikšmių intervalas (matavimo priemonės rodomais vienetais) registruojami
specialiame laisvos formos žurnale.
Metalo laužo ir atliekų radioaktyvioji tarša įprastai nustatoma dozės galios matuokliu –
radiacijos matavimo prietaisu „PM 1203M“ arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo
matuokliu, kur prietaisai turi atitikti nustatytus reikalavimus (nurodyti žemiau).
Siekiant užtikrinti asmenų, atliekančių matavimus, radiacinę saugą, rekomenduojama
matavimus atlikti, kai gama dozės galia 1 metro atstumu nuo objekto yra mažesnė už 0,1 mSv/h
(100 μSv/h, 10 mR/h). Jeigu gama dozės galia 1 metro atstumu didesnė nei 0,1 mSv/h, reikia
kreiptis į Radiacinės saugos centrą dėl detalesnio ištyrimo ir tolesnių veiksmų.
Reikalavimai radiacijos matuokliams:
 radioaktyviosios taršos kontrolės įranga turi
būti veikianti, tinkama matavimams;
 įrangos energijų diapazonas turi būti ne
mažesnis kaip 60 keV – 1,25 MeV,
mažiausia registruojama dozės galia – 0,1
µGy/h, 0,1 µSv/h arba 10 µR/h.;
 jonizuojančiosios spinduliuotės
intensyvumo matuoklio jautrumas turi būti
pakankamas foniniam jonizuojančiosios
spinduliuotės intensyvumui matuoti;
 įranga turi turėti galiojančią metrologinę
patikrą.
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Prieš pradedant matuoti, reikia nustatyti foninį dozės galios arba jonizuojančiosios
spinduliuotės intensyvumo lygį. Foninį lygį reikia matuoti ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo
metalo laužo, atliekų toje pačioje patalpoje, kur yra tiriamas metalo laužas, atliekos.
Metalų laužo patikros nešiojamu radiometru ir krovininio transporto patikros nešiojamu
radiometru procedūros aprašytos 3.2. ir 3.3. schemose.
3.2. Pav. Metalų laužo patikra nešiojamu radiometru
Matavimai nešiojamu radiometru turi būti
atliekami 5–10 cm atstumu nuo tikrinamo
(priimamo) metalo laužo ir atliekų
paviršiaus ir ne toliau kaip 1 m atstumu nuo
bet kurio taško metalo laužo ir atliekų
masėje. Atstumas tarp matavimo taškų turi
būti ne didesnis kaip 1 m. Vieno matavimo
trukmė ne mažesnė kaip 5 sekundės. Prieš
pradedant matuoti, nustatomas foninis dozės
galios arba jonizuojančiosios spinduliuotės
intensyvumo lygis. Foninį lygis matuojamas
ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo metalo
laužo ir atliekų, kurių radioaktyvioji tarša
matuojama. Esant dideliam metalų laužo
kiekiui, matuojama sluoksniais, atskiriant
radioaktyviosiomis medžiagomis neužterštas
dalis nuo bendros metalų laužo krūvos.
3.3. Pav. Krovininio transporto patikra nešiojamu radiometru
Gama dozės galios matavimai atliekami
aplink transporto priemonę, matavimo
taškus pasirenkant ne rečiau nei 1 metras
10 cm atstumu nuo transporto priemonės
paviršiaus taip, kad kiekviename taške
matuoklis parodytų matuojamąją vertę. Jei
matuoklis su teleskopiniu kotu, prie kurio
tvirtinamas detektorius, matavimai po
transporto priemonės dugnu atliekami
apeinant ratu, o matavimo taškai
pasirenkami ne rečiau nei 1 metras 10 cm
atstumu nuo transporto priemonės dugno.
Jeigu matuojant metalo laužo ir atliekų radioaktyviąją taršą nustatoma, jog fotoninės
jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia arba intensyvumas foninį lygį viršija ne daugiau
kaip 1,5 karto, jokių priemonių imtis nereikia. Jeigu fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės
dozės galia arba intensyvumas foninį lygį viršija daugiau kaip 1,5 karto, sekantys veiksmai:
 patikrinama, ar gerai veikia matuoklis atliekant pagal matuoklio naudojimo instrukciją;
 įsitikinti, kad signalas nėra klaidingas (objektai turėtų būti tikrinami dar kartą,
matavimus pakartojant analogiškomis sąlygomis arba kitu to paties tipo prietaisu);
 įsitikinus, kad signalas nėra klaidingas, objektą, skleidžiantį padidėjusią jonizuojančiąją
spinduliuotę, atskirti nuo bendro objektų srauto;
 jeigu matuoklis veikia gerai, nustatoma, ar dėl kokių nors priežasčių nepadidėjęs
fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios arba intensyvumo foninis lygis, atliekant
matavimus ne arčiau kaip 5 m atstumu nuo metalo laužo ir atliekų, kurių radioaktyvioji tarša
matuojama. Jeigu fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galia arba intensyvumas irgi
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yra padidinti, metalo laužas yra neužterštas (įmanomi atvejai, kad dozės galia arba
jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumas yra padidėję dėl galingo šaltinio, esančio už
keliolikos arba keliasdešimties metrų, pavyzdžiui, užterštu metalo laužo pakrauto
sunkvežimio).
Apie padidėjusią fotoninės jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galią arba intensyvumą
turi būti nedelsiant pranešama bendruoju pagalbos telefonu 112 arba informuojamas Radiacinės
saugos centro Kauno skyrius tel. (8 37) 333760 arba el. paštu kaunas@rsc.lt
Patikra dėl kokybės atitikimo
Priimamo metalų laužo patikros dėl kokybės atitikimo tikslas – užtikrinti tinkamą atliekų
identifikavimą pagal laužo kategorijas ir priemaišų dydį. Atitinkamos metalų laužo kategorijos
kokybė priklauso nuo krovinio frakcijos grynumo, tai yra – nuo priemaišų apimčių. Metalo
laužo priemaišos – tai nemetalinės priemaišos lauže, prieš jo apdorojimą. Atliekos, likusios po
iškrovimo, nelaikomos priemaišomis. Priemaišų buvimas nustatomas vizualiai, tikrinant
kiekvieną pristatymą. Vizuali laužo patikra gali būti atliekama dar iki laužą atgabenant į įmonę.
Šiuo atveju numatoma siunta tikrinama pagal potencialaus siuntėjo atsiųstas foto nuotraukas,
pagal kurias apytiksliai galima identifikuoti metalų lauže vyraujančią kategoriją bei priemaišų
apimtis.
Po vizualinės apžiūros, metalo laužo kokybę įvertina turintis žinių ir patirties darbuotojas.
Esant reikalui, atitikimas kokybės standartams gali būti nustatomas naudojant matavimo
įrenginį – rūšiavimo magnetą (žr. žemiau).
Rūšiavimo magnetas
Rūšiavimo magnetas gali būti naudojamas spalvotųjų
metalų laužo kokybės patikrai ieškant geležies
priemaišų nerūdijančio plieno, žalvario, vario ar
aliuminio atliekose. Įprastai naudojami nesudėtingi
įvairaus dydžio neodimio-geležies-boro (NdFeB) ir
samario-kobalto (SmCo) rūšiavimo magnetai.
Rūšiavimo magnetas įprastai naudojamas tikrinant
priemaišų mastą priimame spalvotųjų metalų lauže.
Po patikros procedūrų, priimtos metalų atliekos identifikuojamos pagal atliekų sąrašo
kodus, kur neužterštas ir į draudžiamų supirkti medžiagų sąrašą nepatenkantis metalų laužas
sveriamas automobilinėmis svarstyklėmis, esančiomis ties atliekų priėmimo ir patikros
funkcine zona.

Atliekų svėrimas
Automobilinėmis svarstyklėmis Avery Berkel
L225, Nr. 04111005 (arba analogiškomis),
Matavimo ribos: 0,2÷60 t, 3 tikslumo klasė.
Svarstyklės yra metrologiškai patikrintos ir
turi galiojantį metrologinės patikros
liudijimą.

Priimamas metalų laužas iškraunamas mechanizuotu būdu (hidrauliniais krautuvais), po to
rūšiuojamas, smulkinamas ir sandėliuojamas uždarame pastate. Stambios metalų laužo
konstrukcijos smulkinamos jas pjaustant dujomis (deguonies ir propano-butano pagrindu) iki
tinkamo transportavimui dydžio – įprastai iki nedidesnio nei 2 m. Kadangi metalų laužas
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įprastai priimamas iš metalų laužą tvarkančių įmonių (atliekų tvarkytojų), tai į įmonę patenka
pakankamai išrūšiuotas vienalytis metalų laužas, neturintis itin daug nemetalinės frakcijos
priemaišų ar kitų atliekų. Smulkinant metalų laužą, iš jo išrenkamos atsitiktinės priemaišos –
nemetalinės mechaninio rūšiavimo atliekos, kurios rankiniu būdu perkeliamos į nepavojingų
atliekų laikino sandėliavimo vietą. Šios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams (įprastai – į
regioninį sąvartyną). Numatoma, kad iš sutvarkomo kiekvieno 5000 t metalų laužo susidarytų
iki 1 t nemetalinės frakcijos priemaišų (0,02 %). Susmulkintas iki tinkamų transportavimui
gabaritų juodųjų metalų laužas ruošiamas tolimesniam transportavimui – kraunamas į kelis
kūgius pastato viduje. Metalų laužas laikymo vietoje kaupiamas iki tokių apimčių, kad būtų
rentabilu ekonomiškai transportuoti. Sukauptas pakankamai tinkamų apimčių metalų laužas
toliau iš autotransportu išvežamas.
Atskirą metalų laužo grupę sudaro atskiru srautu tvarkomi kabeliai ir laidai, padengti
izoliaciniu sluoksniu (apvalkalu). Kabeliai ir laidai laikomi ir tvarkomi atskirai nuo metalų
laužo naudojant integruotą laidų nužievinimo, smulkinimo (granuliavimo) ir separavimo įrangą
(žr. 3.4. pav. žemiau).

3.4. Pav. Guidetti Sincro 530 Eko kabelių smulkinimo ir separavimo įrenginys
Naudojama Guidetti gamintojo įranga, sudaryta iš dviejų pagrindinių nuoseklių modulių: 1
– laidų nužievinimo įrenginys (žr. 3.5. pav.) ir 2 – laidų smulkinimo bei separavimo įrenginys
(žr. 3.6. pav.).
Techniniai parametrai
Maksimalu aukštis 1,24 m
Maksimalus gylis
0,72 m
Maksimalus plotis
0,8 m
Svoris
185 kg
Karpomų laidų ir
6 mm – 90 mm
kabelių skersmuo
Karpymo našumas
24 m / min
Veikimo įtampa
3 0V / 220V
(viena fazė)
Įrenginys dirba elektros energijos pagrindu.
Pagal gamintojo pateiktą informaciją, laidų
karpymo įrenginys negeneruoja aplinkos oro
taršos.
3.5. Pav. Guidetti Srl „6/100“ modelio laidų ir kabelių nužievinimo įrenginys
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Laidai ir kabeliai į nužievinimo įrenginį paduodami rankiniu būdu. Įrenginyje laidai ir
kabeliai mechaniškai pertraukiami per įmontuotus ašmenis, kurie perpjauna apvalkalus, taip
juos atskiriant nuo metalo vijų (geležies, vario ir aliuminio). Įrenginys skirtas santykinai
didesnio skersmens (6-90 mm) kabelių nuvalymui, kur po apvalkalo atskyrimo, metalo frakcija
ir apvalkalų dangos (įprastai – plastiko ir gumos) papildomai neapdorotos gali būti perkeliamos
į sandėliavimo vietas. Užtikrinant tinkamą įrenginio darbą, įprastai prieš kiekvieną pamainą,
turi būti sutepamos detalės mašinine alyva, nuvalant ankstesnio tepimo alyvos likučiu. Tuo
būdu susidaro sorbentai, užteršti alyvos likučiais. Kitų eksploatacinių teršalų nesusidaro.
Mažesnio skersmens (1-55 mm) laidai smulkinami integruotu laidų šrederiu, turinčiu
smulkinimo, granuliavimo ir separavimo funkcijas (žr. 3.6. pav. žemiau).
Techniniai parametrai
Ilgi
1,5 m
Gylis
1,5 m
Aukštis
2,17
Svoris
1,2 t
Smulkinamų kabelių
1-55 mm
skersmuo
Darbo našumas
400 g/val.
Smulkintuvo (separatoriaus) veikimo
principas – sausas separavimas vibraciniu
būdu. Turi garso izoliaciją ir oro filtrus, todėl
taršos į aplinkos orą nevyksta.
3.6. Pav. Guidetti Sincro 530 Eko kabelių smulkinimo ir separavimo įrenginys
Kabeliai ir laidai pakraunami rankiniu būdų į įrenginio priėmimo bunkerį, iš kurio toliau
patenka į pirminio smulkinimo kamerą (šrederį) (žr. 3.6. pav. žemiau). Šioje kameroje laidai ir
kabeliai sukapojami į smulkesnius gabalus, kurie toliau horizontaliu konvejeriu pernešami į
malimo kamerą. Malimo (frezavimo) procesas vyksta sausuoju būdu – krumpliaračiais
suslegiant medžiagą smulkios frakcijos granulių. Po malimo (frezavimo) smulkios frakcijos
mišri medžiaga patenka į separatorių (atskirtuvą), kuriame atskiriamos metalinės ir nemetalinės
frakcijos medžiagos. Separavimas (atskyrimas) vykdomas naudojant siurbliu paduodamą oro
srovę, kuri lengvesnę nemetalinės frakcijos medžiagą perneša į išėjimo kamerą. Likusi metalinė
frakcija elektromagnetu perkeliama į kitą kamerą.

3.7. Pav. Laidų smulkinimo įrangos veikimo schema

31

Susmulkintos laidų frakcijos separavimas (metalo, plastiko ir nemetalinių priemaišų
atskyrimas) vyksta kompresoriaus paduodama oro srove, kuri „nupučia“ lengvesnės frakcijos
smulkintų laidų izoliacinio plastikinio sluoksnio daleles į atskyrimo kamerą. Pagal įrangos
gamintojo „Guidetti“ technines specifikacijas, įrenginio darbinėje kameroje oro srautas
cirkuliuoja uždara sistema. Tai yra, praeinantis per separatorių oro srautas grąžinamas atgal į
darbinę kamerą ir taip cirkuliuoja uždaru ciklu. Po separatoriaus oro srautas praeina pro dulkių
filtrą, esantį oro viršutiniame atvamzdyje (žr. 3.4. pav.). Filtrai periodiškai (1-2 kartus per
metus) keičiami (tiekia įrangos gamintojas). Panaudoti filtrai toliau perduodami tvarkyti atliekų
tvarkytojams, kaip filtrų medžiagų atliekos (atliekos kodas 150203). Susidarančios granulės iš
įrenginio išėjimo angų patenka į pastatytas talpas (lovius), iš kurių toliau perkraunamos į
didmaišius, statines ar kitą tarą. Įrangos techniniuose aprašymuose nurodoma, kad darbo metu
emisijų į aplinkos orą nesusidaro (žr. prieigas per internetą:
https://www.guidettieast.com/p/sincro-530-eko/
https://pdf.directindustry.com/pdf/guidetti-srl/sincro-530/63289-219381.html
Atskiram metalų laužo srautui priskiriami automobiliniai katalizatoriai. Automobilinių
katalizatorių tvarkymo procesas apima surinkimą, laikymą ir tolesnį perdavimą atliekų
tvarkytojams papildomai jų neapdorojus. Kadangi katalizatoriai gali būti kelių tipų
(keramikiniai, metaliniai ir kt.), tai priimant juos pastarieji gali būti pagal kategorijas
rūšiuojami. Surinkimas ir laikymas vykdomas uždarame pastate. Automobiliniai katalizatoriai
yra sausos kubo formos keramikinės kaladės (apie 20 ant 20 cm išmatavimų), neturintys
skysčių. Kadangi katalizatoriams nėra nustatyti specialieji pakavimo reikalavimai, tai
pastaruosius numatoma laikyti sandariose talpose.
2 atliekų srautas - Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo technologinis procesas
Baterijų ir akumuliatorių atliekos surenkamos iš Lietuvos subjektų - juridinių ir fizinių
asmenų, atsižvelgiant į santykinai nedideles šių atliekų tvarkymo apimtis. Baterijų ir
akumuliatorių atliekos, priskiriamos pavojingosioms atliekoms, įmonėje nėra tvarkomos
(ardomos), o tik laikinai laikomos ir perdavimo atliekų tvarkytojams. Pavojingoms atliekoms
priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai įmonėje susidaro atskirai superkant iš kitų juridinių ar
fizinių asmenų. Surinkimas, rūšiavimas ir sandėliavimas vykdomas uždarame pastate,
pavojingų atliekų laikymo zonoje. Baterijų ir akumuliatorių atliekos surenkamos atskirai tam
skirtuose konteineriuose (įprastai 1 m3 talpos) ar uždarose statinėse. Prieš atgabenant į įmonę
baterijų ir akumuliatorių laužą, pastarasis yra sveriamas svarstyklėmis. Priimamas pavojingoms
atliekoms priskirtų baterijų ir akumuliatorių laužas, ypač pilnos komplektacijos, neardomas.
Tokių būdų priimtų atliekų būklė nesikeičia, o vykdomas tik šių atliekų sandėliavimas iki
tinkamo transportavimui kiekio. Tokiu atveju, baterijų ir akumuliatorių laužas perduodamas
atliekų tvarkytojams ne kaip metalo laužas, o kaip baterijų ir akumuliatorių atliekos, nekeičiant
pirminio atliekų sąrašo kodo, pagal kurį buvo priimtos.
3 atliekų srautas - Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų tvarkymo
technologinis procesas
EEĮ atliekos surenkamos iš Lietuvos subjektų - juridinių ir fizinių asmenų, atsižvelgiant į
santykinai nedideles šių atliekų tvarkymo apimtis. EEĮ atliekos, priskiriamos pavojingosioms
atliekoms, įmonėje nėra tvarkomos (ardomos), o tik laikinai laikomos ir perdavimo atliekų
tvarkytojams. Pavojingoms atliekoms priskiriamos EEĮ atliekos įmonėje susidaro atskirai
superkant iš kitų juridinių ar fizinių asmenų. Priimamų nepavojingų EEĮ atliekų tvarkymo
tikslas – atskirti stambias metalines sudedamąsias dalis (žr. 3.8. pav.), todėl smulkios buityje ar
pramonėje susidarančios atliekų kategorijos (pvz., telefonai, IT įranga ir pan.) įprastai
priimamos nėra. Taip pat nėra priimamos pilnos komplektacijos susidarančios elektros ir
elektroninės atliekos, kurios gali būti priskiriamos pavojingoms atliekoms, tokios, kaip pilnos
komplektacijos šaldytuvai, transformatoriai su alyva ir pan. (pavojingų ir nepavojingų EEĮ
identifikavimo procedūra aprašyta žemiau). Esminis priimamų atliekų srautas – stambios
elektros ir elektroninės įrangos metalinės dalys, todėl priimamos atliekos įprastai yra jau
išmontuotos arba dalinai išmontuotos.
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3.8. Pav. Nepavojingoms atliekos priskirtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo schema
Priimamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮ atliekos) įprastai yra tiek
pramonėje, tiek buityje susidarančios stambūs įrengimai ar vartojimo prietaisai, tokie, kaip
elektros spintos, šaldytuvų korpusai, mechanizmų dalys ir pan. (žr. 3.9. pav. ).

3.9. Pav. Priimamos pramonėje ir buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos
atliekos
Elektros ir elektroninės įrangos sudedamosios metalinės dalys ir metaliniai komplektavimo
gaminiai priimami tik iš juridinių ir individualią veiklą vykdančių asmenų, kurių ūkinėje
veikoje susidaro šio atliekos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos surenkamos atskirai ir
nemaišomos su kitomis atliekomis. Jeigu elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra užterštos
pavojingomis medžiagomis ir todėl kelia grėsmę atliekas tvarkančių įmonių personalo
saugumui ir sveikatai, jos negali būti priimamos ir turi būti perduodamos atgal atliekų siuntėjui.
Priėmimo metu atliekos sveriamos, patikrinus duomenis apie atgabentas atliekas, jos
pervežamos į įmonę. Priimamų elektros ir elektroninių atliekų tvarkymo tikslas – atskirti
metalų laužą, todėl tinkamos pakartotinam naudojimui dalys atskiriamos nėra. Kadangi
priimamos tik stambios dalinai išardytos elektros įrangos atliekos, iš kurių jau būna atskirtos
pakartotinam naudojimui tinkamos dalys (elektroschemos ir pan.).
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Tuo atveju, kai priimtose elektros ir elektroninės įrangos atliekose nėra nemetalinės
frakcijos dalių ar kitų atliekų (pvz., metaliniai korpusai be priemaišų), pastarosios perkeliamos į
metalų laužo (atskirai juodųjų ar spalvotųjų) laikymo vietas. Tuo atveju, kai priimtų EEĮ atliekų
sudėtyje yra nemetalinės dalys (gumos, plastikų detalės, keramikiniai guoliai ir pan.),
pastarosios yra atskiriamos mechaniškai rankiniu būdu. Tuo atveju, kai EEĮ atliekų sudėtyje yra
spalvotųjų ir juodųjų metalų dalys (pvz., elektros varikliai), tai mechaniškai rankiniu būdu
atskiriami spalvotieji ir juodieji metalai (žr. 3.10. pav. žemiau).

3.10. Pav. Nepavojingoms atliekoms priskirtos pramoninės ir buitinės elektros ir
elektroninės įrangos atliekų išmontavimas
Susidariusios po EEĮ atliekų pirminio rūšiavimo atliekos, perduodamos tolesniems atliekų
tvarkytojams, užsiimantiems šių atliekų apdorojimu. Tuo atveju, kai priimtos elektros ir
elektroninės įrangos atliekos nebus ardomos ar kitaip apdorojamos, šios atliekos bus laikinai
laikomos pagal išrūšiuotas pozicijas. Neapdorotos EEĮ atliekos toliau perduodamos kitiems
atliekų tvarkytojams. Išmontavus EEĮ atliekas ir gautas atliekas išrūšiavus pagal atskiras atliekų
pozicijas, rankiniu būdu atliekamas atliekų smulkinimas. Smulkinamos tik vienarūšės, be
priemaišų, atliekos, tokios kaip plastikai, kabeliai, kitos nepavojingos atliekos. Smulkinimo
tikslas – paruošti atliekas iki tinkamo dydžio, kuris palengvintų tolesnį transportavimą. Atliekų
tvarkymo procese smulkinimo etapo gali nebūti, jeigu išmontuotų atliekų matmenys (gabaritai)
yra pakankamai transportabilūs.
Priimant elektros ir elektroninės įrangos atliekas pirmiausia tikrinamos ar jos yra
nepavojingos (kadangi įmonė ardo tik nepavojingas EEĮ atliekas). Pavojingumo
identifikavimas atliekamas pagal žemiau pateiktą procedūrą (žr. 3.11. pav.). Identifikavus EEĮ
atliekas, kaip nepavojingas, tikrinama, ar šios atliekos nėra užterštos pavojingomis
medžiagomis, keliančiomis grėsmę atliekas tvarkančių įmonių personalo saugumui ir sveikatai.
Taip pat tikrinama, ar priimamose EEĮ atliekose nėra kitų atliekų ar daiktų, nepriskiriamų EEĮ
atliekoms (pvz., baldų dalių ir pan.). Jei taip, tai tokios EEĮ atliekos, kaip nepavojingos,
nepriimamos.
Kadangi įmonė ardo tik nepavojingas elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekas, tai šių
atliekų priėmimo metu EEĮ atliekos yra tikrinamos pagal jų pavojingumą, t.y. – tikrinama, ar
atliekos priskiriamos pavojingoms, ar nepavojingoms atliekoms. Šiam tikslui privaloma patikra
naudojantis pavojingų atliekų identifikavimo procedūra, skirta atliekų tvarkytojams ir
kontroliuojančioms institucijoms identifikuoti teisingą atliekų kategoriją (pavojinga ar
nepavojinga). EEĮ atliekų identifikavimo procedūra į keturias dalis:
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3.11. Pav. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų pavojingumo identifikavimo procedūra
EEĮ atliekų pavojingumo identifikacijos procedūra (t.y. – identifikuojant ar priimamos EEĮ
atliekos yra pavojingos, ar ne) pradedama nuo siuntėjo žodinio ar rašytinio pareiškimo
(pavojingų atliekų lydraščiai, sąskaitos, važtaraščiai ir kt. dokumentai) dėl atliekų
pavojingumo. Tokiu atveju, įmonė šių atliekų priimti negali.
Tuo atveju, kai atliekų siuntėjas nurodo, kad perduodamos EEĮ atliekos yra nepavojingos,
toliau atliekama vizualinė apžiūra nustatant, ar priimamos EEĮ atliekos pagal savo pobūdį gali
būti priskiriamos nepavojingoms atliekoms. Šiuo patikros etapu siekiama išvengti priimti EEĮ
demontuotų atliekų laužą kartu su pavojingomis EEĮ dalimis ir komponentais, kurie gali būti
įsimaišę į bendrą EEĮ atliekų laužą.
Jeigu pristatomos EEĮ atliekos yra pilnos komplektacijos, neišardytos ir nesuniokotos (pvz.,
neišimtos sudėtinės dalys), tai jų pavojingumo identifikavimas vykdomas pagal pilnos
komplektacijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų klasifikavimo lentelę. Tikrinama, ar
atitinkama EEĮ produktų (atliekų) kategorija priskiriama nepavojingoms ar pavojingoms
atliekoms pagal lentelėje nurodytą EEĮ atliekų kategorijų sąrašą.
Jeigu pristatomos EEĮ atliekos yra nepilnos komplektacijos (išardytos arba pristatomos
dalimis, pvz., klaviatūra be pančio kompiuterio), tai jų pavojingumo identifikavimas vykdomas
pagal nepilnos komplektacijos elektros ir elektroninės įrangos atliekų klasifikavimo lentelę
(pateikiama žemiau). Šis pavojingumo identifikacijos etapas atliekamas tikrinant EEĮ atliekas
ar jų lauže esančias atskiras EEĮ atliekų dalis ir komponentus pagal sudarytą nepilnos
komplektacijos EEĮ atliekų pavojingumo identifikacijos lentelę. Tuo atveju, kai priimamų EEĮ
atliekose yra pilnos komplektacijos elektros įrangos ar atskirų dalių bei komponentų, lentelėje
priskirtais prie pavojingų, EEĮ atliekos priimamos tik kaip pavojingos EEĮ atliekos.
Nesant galimybėms tiksliai įvertinti EEĮ atliekų pavojingumą (pvz., neaiškios kilmės
transformatoriai) turi būti vadovaujamasi atsargumo principu preziumuojant, kad neaiškios
sudėties atlieka yra pavojinga.
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4 atliekų srautas - Antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastikų) tvarkymo
technologinis procesas

Popieriaus, stiklo ir plastikų nepavojingos atliekos surenkamos iš Lietuvos subjektų - juridinių ir fizinių
asmenų, atsižvelgiant į santykinai nedideles šių atliekų tvarkymo apimtis. Atliekos atgabenamos į surinkimo
vietą autotransportu kėbuluose arba konteineriuose. Surinkimo vietoje atliekos sandėliuojamos uždarame
sandėlyje specialiai skirtoje vietoje. Popieriaus ir kartono bei plastikų atliekos presuojamos hidrauliniu presu
iki stačiakampio ritinio formos, kurio išmatavimai (ilgis, plotis, aukštis): 120cm  80cm  80cm . Ritiniai
preso viduje automatiškai sutvirtinami (pakuojami) plastiko vielomis. Gautas po presavimo medžiagos ritinio
vidutinis svoris: popieriaus ir kartono atliekų: 200 – 300 kg, plastiko atliekų: 250 – 350 kg. Baigus presavimą
atidarius automatines duris išimamas ritinys, kuris gabenamas iki laikino saugojimo vietos. Supresuotos ir
supakuotos popieriaus ir plastikų atliekos toliau perduodamas tolesniems atliekų tvarkytojams Lietuvoje.
Atliekų surinkimo, tvarkymo ir perdavimo duomenys registruojami atliekų apskaitoje. Stiklo atliekos
nepresuojamos, o surenkamos ir laikomos arba metaliniuose konteineriuose, arba 1,33 m3 talpos
didmaišiuose (big-bag). Surinktos stiklo atliekos rankiniu būdu rūšiuojamos į dvi rūšis – į spalvotąjį ir
bespalvį stiklą, kuris laikomas atskirose vietose. Išrūšiuotas stiklas toliau perduodamas tolesniems atliekų
tvarkytojams. Antrinių žaliavų (plastiko, popieriaus, įskaitant kombinuotąją pakuotę) presavimas, kaip
išankstinio atliekų paruošimo naudoti operacijos, priskiriamos atliekų tvarkymo būdui, nurodytam Atliekų
tvarkymo taisyklių 4 priede - R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią
iš R1-R11 veiklų. Kombinuotosios pakuotės (įprastai turinčią vyraujančią medžiagą - popierių) būtų tik
presuojamos jų papildomai neapdorojant. Veiklos metu gali susidaryti medinės pakuotės (pvz., atgabenant
sukrautą metalų laužą didmaišiuose, pakrautuose ant medinių padėklų), kurios būtų tik laikomos (papildomai
neapdorojant) iki tolesnio perdavimo atliekų tvarkytojams.
3.3.2. esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas.
Atliekų tvarkymo veiklą numatoma vykdyti uždaruose pastatuose, kurie randasi R. Kalantos g. 32
Kaune, žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0482-6382) bendras plotas – 4,5942 ha, kur numatomas naudoti
plotas – iki 0,3425 ha (3425 m2), iš kurio 1542 m2 – užimtų pastatų užstatytas plotas ir iki 0,2 ha (1883 m2) –
ties pastatais esanti atvira privažiavimo aikštelė (skirta tik privažiavimui). Žemės sklypo naudojimo paskirtis
– kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Esama žemės sklypo paskirtis ir
naudojimo būdas nebus keičiami. Numatoma įrengti funkcines zonas uždaruose pastatuose. Funkcinės zonos
numatomos įrengti atsižvelgiant į atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (detalus zonų
išdėstymas ir aprašymas pateikiamas tolesniuose punktuose). Nauja statyba nenumatoma. Planuojami
naudoti esami statiniai, nekeičiant esamos naudojimo paskirties:
1. Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9222), naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės,
bendras plotas – 505,03 m2, pagrindinis plotas – 505,03 m2, užstatytas plotas – 356,00 m2.
2. Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9233), naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės,
bendras plotas – 1726,31 m2, pagrindinis plotas – 1709,18 m2, užstatytas plotas – 614,00 m2.
3. Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9244), naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės,
bendras plotas – 686,57 m2, pagrindinis plotas – 686,57 m2, užstatytas plotas – 375,00 m2.
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4. Pastatas-kanalizacijos siurblinė (unikalus Nr. 1993-2013-9844), naudojimo paskirtis – pagalbinio
ūkio, užstatytas plotas – 59 m2.
5. Pastatas-transformatorinė (unikalus Nr. 1993-2013-9866), naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio,
užstatytas plotas – 54 m2.
6. Pastatas-transformatorinė (unikalus Nr. 1993-2013-9877), naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio,
užstatytas plotas – 84 m2.
Inžineriniai tinklai – nauji tinklai nenumatomi. Esami inžineriniai tinklai pilnai patenkins PŪV
poreikius. Duomenys apie PŪV pastatuose inžinerinius tinklus:
 Šilumos tiekimo tinklai – nėra;
 Dujų tiekimo tinklai – nėra;
 Vandentiekio – centralizuoti miesto;
 Nuotekų šalinimo – centralizuoti miesto;
 Elektros tiekimo - yra 100kW galios elektros tiekimo (atvado tipas - trifazis) tinklai, operatorius – AB
„Energijos skirstymo operatorius“.

Planuojami pastatų apšildymo sprendiniai – dalį pastatų - personalo zonas numatoma šildyti elektriniais
konvekciniais šildytuvais. Gamybinių patalpų šildymas nenumatomas. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro
katilai nenumatomi.
Susisiekimo komunikacijos – esamos susisiekimo komunikacijos pilnai patenkins PŪV poreikius.
Naujų susisiekimo komunikacijų įrengimas nenumatomas.
Įmonėje dirbtų 5-10 darbuotojų, taip sukuriant darbo vietas didinamas dirbančiųjų skaičius ir
mažinamas nedarbingumas.
Nagrinėjamos vietovės (žemės sklypo) pastatų išdėstymas pateikiamas 3.12 ir 3.13 pav.

3.12 Pav. PŪV veiklavietės (sklypo ir statinių) funkcinis zonavimas
Nr.
plane

1

2

Aprašymas
54 m2 ploto pastatas-transformatorinė (unikalus Nr. 1993-20139866), naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio. Statybos metai 1973
m., baigtumas – 100 %. Aukštų skaičius – 1, sienos – plytų mūras,
grindys – betonas. Šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujų tinklų
nėra.
Atvira aikštelė, priklausanti žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-04826382) bendras plotas – 4,5942 ha, žemės sklypo plotas – apie 0,3425
ha (3425 m2), iš kurio 1542 m2 – užimtų pastatų užstatytas plotas ir
apie 0,2 ha (1883 m2) – ties pastatais esanti atvira privažiavimo
aikštelė. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės
sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos.

Naudojimo ypatumai planuojamoje
ūkinėje veikloje
Numatoma naudoti kaip pagalbinę patalpą
sandėliuojant darbo inventorių ir
pagalbines medžiagas.

Atviroje teritorijoje atliekų sandėliavimo
ar tvarkymo veikla nebus vykdoma.
Atvira aikštelė numatoma naudoti tik
autotransporto privažiavimui prie pastatų.
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3

4

5

6

7

Mūrinis pastatas – gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9222),
naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės. Bendras plotas – 505,03
m2, užstatytas plotas – 356 m2. Aukštų skaičius – 1, sienos – plytų
mūras, grindys – betonas. Šildymo ir dujų – nėra, vandentiekis ir
kanalizacija – miesto, elektra yra. Pastatui priklauso 166,09 m2 ploto
rūsys.
Pastatas-transformatorinė (unikalus Nr. 1993-2013-9877),
naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 84 m2.
Aukštų skaičius – 1, sienos – plytų mūras, grindys – betonas.
Šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujų tinklų nėra, elektra yra.
Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9244), naudojimo
paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas – 686,57 m2,
pagrindinis plotas – 686,57 m2, užstatytas plotas – 375,00 m2.
Aukštų skaičius – 2, sienos – plytų mūras, grindys – betono.
Vandentiekis ir kanalizacija – miesto, elektra yra.
Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9233), naudojimo
paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas – 1726,31 m2,
pagrindinis plotas – 1709,18 m2, užstatytas plotas – 614,00 m2.
Aukštų skaičius – 3, sienos – plytų mūras, grindys – betono.
Šildymo ir dujų – nėra, vandentiekis ir kanalizacija – miesto, elektra
yra.
Pastatas-kanalizacijos siurblinė (unikalus Nr. 1993-2013-9844),
naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 59 m2.
Aukštų skaičius – 1, sienos – plytų mūras, grindys – betonas.
Šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujų tinklų nėra, elektra yra.

Numatoma naudoti kaip pagalbinę patalpą
sandėliuojant darbo inventorių ir
pagalbines medžiagas.

Numatoma naudoti kaip pagalbinę patalpą
sandėliuojant darbo inventorių ir
pagalbines medžiagas.
Pastatas numatomas naudoti atliekų
surinkimui, apdorojimui ir laikymui.
Pastatas taip pat numatomas naudoti
administracinėms ir personalo reikmėms.
Numatoma atliekų priėmimo ir patikros
zoną, kurioje atliekos įvežamos
autotransportu pro esančius vartus.
Pastatas numatomas naudoti atliekų
surinkimui, tvarkymui ir laikymui.
Numatomas naudoti 1 pastato aukštas.
Pastato naudoti nenumatoma.

PŪV naudojamų pastatų funkcinės zonos ir jų išsidėstymas. PŪV numatoma uždaruose
pastatuose (detalus pastatų aprašymas Ataskaitos 3.12 pav.). Detalus PŪV pastatų (3.12 plane
žymimų Nr. 3, 5 ir 6) funkcinių zonų aprašymas pateikiamas 3.13 pav. ir žemiau lentelėje.

3.13 Pav. PŪV pastatų (R. Kalantos g. 32 Kaune) funkcinių zonų išdėstymo planas
1 - Atliekų priėmimo vieta (įvažiavimo į pastatą vartai); 2 – Atliekų patikros ir svėrimo zona; 3 –
Automobilinės svarstyklės; 4 – Personalo (buities) ir administracinės paskirties patalpa; 5 – Juodųjų metalų
laužo laikymo ir pirminio apdorojimo zona; 6 – Spalvotųjų metalų laužo laikymo ir pirminio apdorojimo
zonos; 7 – Kabelių su izoliaciniu sluoksniu apdorojimo ir laikymo vieta; 8 – Atliekų, susidarančių po EEĮ
atliekų ir kabelių apdorojimo, laikymo vieta; 9 - Susidarančių pavojingų atliekų laikymo zona; 10 - Kitų
nepavojingų atliekų laikymo zona; 11 – Pagalbinių medžiagų laikymo vieta; 12 – Baterijų ir akumuliatorių
laikymo zona; 13 - Elektros ir elektroninės įrangos, nepriskirtos pavojingoms atliekoms, laikymo ir
apdorojimo vieta; 14 - Elektros ir elektroninės įrangos, priskirtos pavojingoms atliekoms, laikymo vieta; 15
- Antrinių žaliavų laikymo ir presavimo zona; 16 – Autotransporto laikymo vietos.
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3.19 lentelė. PŪV pastatų funkcinių zonų aprašymas
Funkcinė zona
1 - Atliekų priėmimo vieta
(įvažiavimo į pastatą
vartai).

2 – Atliekų patikros ir
svėrimo zona.

3 – Automobilinės
svarstyklės.

4 – Personalo (buities) ir
administracinės paskirties
patalpa.

5 – Juodųjų metalų laužo
laikymo ir pirminio
apdorojimo zona.

6 – Spalvotųjų metalų laužo
laikymo ir pirminio
apdorojimo zonos.

7 – Kabelių su izoliaciniu
sluoksniu apdorojimo ir
laikymo vieta.

Aprašymas ir naudojimo ypatumai
Stogine dengta rampa ties mūriniu pastatu – gamybos cechu (unikalus Nr.
1993-2013-9222). Dengtos rampos plotas – apie 90 m2. Rampos aukštis
leidžia įvažiuoti krovininiam autotransportui ir krovos pakrautuvams.
Atliekų patikros ir svėrimo zona, kurioje atliekos įvežamos autotransportu pro
esančią rampą. Zona įrengta ties pastato vartais, pro kuriuos vyksta judėjimas į
ir iš pastato. Pastate numatomos 20 – 2000 kg svėrimo ribų svarstyklės,
spalvotųjų metalų ir kitų nedidelių gabaritų (iki 1 m3 tūrio) atliekų svėrimui.
Didesnių kiekių svėrimas numatomas automobilinėmis svarstyklėmis (žr. 3
zoną). Šioje funkcinėje zonoje numatoma vykdyti priimamų atliekų patikrą dėl
užterštumo priemaišomis, pavojingomis medžiagomis. Taip pat vykdoma
priimamo metalo laužo radioaktyvaus lygio patikra. Priėmimo zonoje priimtos
atliekos identifikuojamos pagal atliekų srautus ir konkrečius atliekų sąrašo
kodus. Toliau atliekos perkeliamos į atitinkamų srautų atliekų laikymo ir
apdorojimo zonas.
Automobilinės svarstyklės numatomos ties pastatu, greta įvažiavimo vartų.
Numatoma naudoti 400 - 60000 kg svėrimo ribos LD tipo ar kitas analogiškas
automobilines svarstykles.
Patalpa personalui ir administracinei veiklai, atitverta pertvara nuo likusio
pastato. Šiame pastate numatoma įrengti veiklavietės biurą. Patalpoje laikomi
dokumentai, susiję su atliekų tvarkymu ir apskaita. Numatytos priemonės,
užtikrinančios laužo ir atliekų apskaitos dokumentų saugumą (seifas), kaip
nustatyta netauriųjų metalų laužo ir atliekų vietų įrengimo reikalavimuose.
Patalpoje laikomos metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros
sertifikatą turinčios jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonės –
nešiojamas kombinuotas jonizuojančios spinduliuotės matuoklis RKS-107 tipo
ar kitoks analogas.
Juodųjų metalų laužas numatomas apdoroti ir laikyti gamybos ceche (unikalus
Nr. 1993-2013-9244), naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas
– 686,57 m2, pagrindinis plotas – 686,57 m2, užstatytas plotas – 375,00 m2.
Aukštų skaičius – 2, sienos – plytų mūras, grindys – betono. Metalų laužas
laikomas formuojant 2 apskritimo formos pavidalo kaupus (kūgius), kur vienam
kaupui (ties pagrindu) tenkantis plotas – apie 150 m2, bendras kaupų plotas
(įskaitant ir privažiavimo plotą ties metalų laužo kaupais) sudarytų apie 300400 m2. Metalų laužo kaupų aukštis – iki 4 m, vieno kaupo numatomas tūris –
apie 1256 m3, svoris – 213,5 t, vienu metu pastato funkcinėje zonoje gali būti
laikoma iki 427 t juodųjų metalų laužo. Šioje zonoje numatoma vykdyti pirminį
metalų laužo apdorojimą – pjaustant stambiagabaritines konstrukcijas dujomis,
rūšiuojant pagal metalo techninių specifikacijų rūšis (skardas, profilius, lakštus,
gabaritą ir pan.).
Spalvotųjų metalų laužas numatomas apdoroti ir laikyti gamybos ceche
(unikalus Nr. 1993-2013-9244). Metalų laužas laikomas formuojant 4
apskritimo formos pavidalo kaupus (kūgius), kur vienam kaupui (ties pagrindu)
tenkantis plotas – apie 20 m2, bendras kaupų plotas (įskaitant ir privažiavimo
plotą ties metalų laužo kaupais) sudarytų iki 200 m2. Metalų laužo kaupų
aukštis – iki 2 m, vieno kaupo numatomas tūris – apie 84 m3, svoris - 143 t,
vienu metu pastato funkcinėje zonoje gali būti laikoma iki 572 t spalvotųjų
metalų laužo. Šioje zonoje numatoma vykdyti pirminį metalų laužo apdorojimą
–rūšiuojant pagal metalo techninių specifikacijų rūšis (skardas, profilius,
lakštus, gabaritą ir pan.). Spalvotųjų metalų laužo pjaustymas dujomis
nenumatomas.
Šioje zonoje kabeliai ir laidai laikomi ir apdorojami atskirai nuo metalų laužo
naudojant integruotą laidų nužievinimo, smulkinimo (granuliavimo) ir
separavimo įrangą. Naudojama Guidetti gamintojo įranga, sudaryta iš dviejų
pagrindinių nuoseklių modulių: 1 – laidų nužievinimo įrenginys ir 2 – laidų
smulkinimo bei separavimo įrenginys. Įrenginys skirtas santykinai didesnio
skersmens (6-90 mm) kabelių nuvalymui, kur po apvalkalo atskyrimo, metalo
frakcija ir apvalkalų dangos (įprastai – plastiko ir gumos) neapdorotos
perkeliamos į sandėliavimo vietas.
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8 – Atliekų, susidarančių po
EEĮ atliekų ir kabelių
apdorojimo, laikymo vieta.

Ties zona, kur vykdomas kabelių apdorojimas, laikomos po kabelių apdorojimo
susidarančios atliekos – susmulkinto plastiko granulės (antrinės žaliavos),
spalvotieji metalai (susmulkintos granulės) ir nemetalinė frakcija, nepriskiriama
antrinėms žaliavoms (gumos, keramikos likučiai). Susmulkintas plastikas ir
spalvotųjų metalų granulės laikomos 1-1,1 m3 talpos didmaišiuose. Laikomos
nemetalinės frakcijos atliekos gali būti sandėliuojamos į didmaišius, laikomos
dėžėse ar konteineriuose.

9 - Susidarančių pavojingų
atliekų laikymo zona.

Zona yra atitverta nuo likusios pastato dalies. Zona yra vientisai padengta
nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Yra
sandarios talpos (metalinės statinės arba plastikinė talpos) alyvoms ar kitiems
pavojingiems skysčiams laikyti. Taip pat yra sandarios talpos (konteineriai)
laikyti akumuliatoriams. Taip pat yra nutekėjusių skysčių surinkimo priemonės
(sorbentai ir jų surinkimo talpos). Funkcinės zonos plotas – apie 44 m2.

10 - Kitų nepavojingų
atliekų laikymo zona.

Zonoje laikomos utilizavimui skirtos atliekos, nepriskiriamos antrinėms
žaliavoms – gumos, tekstilės, vidaus apdailos liekanos ir pan. Laikomos
konteineriuose. Šioje zonoje taip pat laikomi atskirai superkami automobiliniai
katalizatoriai, kurie laikomi dėžėje. Zonos plotas – apie 82 m2.

11 – Pagalbinių medžiagų
laikymo vieta.

Pagalbinės medžiagos (pjovimui naudojamos dujos, darbo inventorius).

12 – Baterijų ir
akumuliatorių laikymo
zona.

Šioje zonoje laikomos atskirai priimamos baterijų ir akumuliatorių atliekos, kur
laikoma iki 30 t vienu metu. Zonos plotas apie 36 m2.

13 - Elektros ir elektroninės
įrangos, nepriskirtos
pavojingoms atliekoms,
laikymo ir apdorojimo
vieta.

Numatoma apie 50 m2 ploto pastato dalis. Šioje zonoje laikoma priimta ar iš
metalų laužo išrinkta EEĮ įranga (viryklės, pramoniniai varikliai ir pan.) ar jų
dalys (skardos, vielos, laidai). Laikomas EEĮ (nepavojingų) atliekų kiekis – iki
100 t.

14 - Elektros ir elektroninės
įrangos, priskirtos
pavojingoms atliekoms,
laikymo vieta.

Numatoma apie 50 m2 ploto pastato dalis. Šioje vietoje pavojingoms atliekoms
priskirtos EEĮ atliekos nėra apdorojamos ar kitaip perdirbamos, o yra tik laikinai
laikomos iki perdavimo atliekų tvarkytojams. Apdorojant metalų laužą gali būti
išrenkamos EEĮ atliekos (pvz., šaldytuvai, skalbyklės) ar jų dalys (skardos,
elektros blokai ir pan.). Nepavojingos EEĮ atliekos ar jų dalys perkeliamos į
nepavojingų EEĮ atliekų laikymo vietą (17 zona). Laikomas EEĮ (pavojingų)
atliekų kiekis – iki 100 t.

15 - Antrinių žaliavų
laikymo ir presavimo zona.

Atskiri antrinių žaliavų srautai (plastikas, stiklas ir metalas) laikomi atskirti
vieni nuo kitų metalinėse rietuvėse. Taip pat laikomos susidarančios antrinės
žaliavos – plastikai ir stiklai. Šioje zonoje taip yra presas, kuriame presuojami
plastikų, popieriaus ir kombinuotosios pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius) atliekos, kur supresuotos kipos kraunamos rietuvėmis (viena ant
kitos) arba į tuos pačius metalinius konteinerius.

Autotransportas laikomas betonuotos teritorijos vietose, kur laikomas įmonės ar
klientų autotransportas. Atvira aikštelė, priklausanti žemės sklypui (unikalus Nr.
4400-0482-6382) bendras plotas – 4,5942 ha, numatomas naudoti plotas – iki
0,35 ha (3500 m2), iš kurio 1542 m2 – užimtų pastatų užstatytas plotas ir iki 0,2
16 – Autotransporto
ha (2000 m2) – ties pastatais esanti atvira privažiavimo aikštelė. Pagrindinė
laikymo vietos.
naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklype veikla nebus vykdoma. Sklypas
numatomas naudoti tik autotransporto privažiavimui prie pastatų.
PŪV numatomos funkcinės zonos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkamų atliekų srautų
surinkimo ir tvarkymo vietų įrengimui. Metalo laužo ir atliekų priėmimo, laikymo ir apdorojimo vietoje įrengtos
pagal netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų (patvirtintų LR ūkio ministro 2010-09-06 įsakymu Nr. 4678) reikalavimų 6 punktą: įrengtos gamybinės buities patalpos (4 zona), specialiai pritaikytos pavojingų atliekų
surinkimo ir saugojimo priemonės (talpyklos) (9, 12 ir 14 zonos), numatytos reikiamos individualiosios saugos
darbe ir pirminės gaisro gesinimo priemonės, taip pat priemonės, užtikrinančios laužo ir atliekų apskaitos
dokumentų saugumą, metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios
jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonės, metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros
sertifikatą turinčios svarstyklės. Visos PŪV funkcinės zonos pastatuose turi nelaidžią dangą, atsparią benzino ir kitų
skysčių ardančiajam poveikiui.
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3.4. ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo (objekto
naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota ūkinė veikla).
Veiklos vykdymo etapai, jų terminai, eiliškumas
Veiklos vykdymo pradžios eiliškumas:
1. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas – 2018 m. III ketv. (jau atliktos,
procedūros organizatorius - UAB „Jormeta“);
2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų baigimas - 2021 m. II ketv.
3. Sanitarinės apsaugos zonos ir žemės specialiųjų naudojimo sąlygų įregistravimas
Nekilnojamojo turto registre – 2021 m. II ketv.
4. Taršos leidimo gavimas – 2021 m. II ketv.;
5. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos gavimas – 2021 m. II ketv.;
6. Veiklavietės paruošimas atliekų tvarkymo veiklai – 2021 m. II ketv.;
7. Atliekų tvarkymo įrenginio veiklos pradžia – 2021 m. II ketvirtis.
Numatomas veiklos vykdymo (objekto naudojimo) laikas. Atliekų tvarkymo įrenginio
eksploatacijos laikas numatomas neterminuotai. Veiklai būdingas tolygus pobūdis,
neapibrėžiant eiliškumo. Veiklą numatoma įprastai vykdyti nuo 8:00 iki 18:00 val. darbo
dienomis.
3.5. informacija, kokiuose ūkinės veiklos etapuose – teritorijų planavimo, statinių
statybos, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ar tikslinimo, ūkinės veiklos
nutraukimo ar kt. –atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas nustatant sanitarinės apsaugos zonos
ribas. PŪV vietos įrengimo (t.y. – vietos paruošimo) metu nenumatoma statyba, rekonstrukcija
ar kitokia veikla, galinti sukelti trukdžių susidarymą. Planuojamoje veikloje numatoma naudoti
uždarus pastatus, kurie yra pilnai įrengti (t.y. – baigtos statybos) ir turintys reikalingas
komunikacijas (elektros, vandens tiekimo ir kt.).
PŪV teritorijos žemės sklypui (R. Kalantos g. 32) nėra patvirtintų atskirų teritorijų
planavimo dokumentų (detaliųjų ar specialiųjų planų). Todėl vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, žemesnio teritorijų
planavimo lygmuo (šiuo atveju – vietovės detalieji planai) privalo vadovautis aukštesnio
teritorijų planavimo lygmens (šiuo atveju – savivaldybės lygmens) patvirtintais teritorijų
planavimo dokumento sprendiniais, juos detalizuojant. Atsižvelgiant į tai, PŪV teritorijos
naudojimo reglamentai (nesant vietovės TPD) taikomi pagal Kauno miesto savivaldybės
teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10
d. sprendimu Nr. T-209 (vieša prieiga per internetą:http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasisplanavimas/kauno-miesto-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas-2013-2023-m
Kauno miesto bendrajame plane (reglamentų brėžinyje), patvirtintame Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 “Dėl Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo”, PŪV vietos teritorijai, R. Kalantos g. 32
Kaune, ir betarpiškose gretimybėse esantiems žemės sklypams (išskyrus Nemuno upės
pakrantę) nustatyta funkcinė zona – verslo ir pramonės teritorijos (žr. 3.14. pav.). Verslo ir
pramonės zonos reglamentas nustato, kad tai teritorijos, kuriose vyrauja verslo, prekybos,
paslaugų, logistikos, sandėliavimo objektai bei pramonės įmonės ir koncentruojasi darbo
vietos. Bendrojo plano reglamentai nustato galimas žemės paskirtis ir naudojimo būdus, vienas
iš kurių – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Greta pramoninės paskirties teritorijų
ribojasi mišraus užstatymo teritorijos, kurių galimi naudojimo būdai – pramonės ir
sandėliavimo, komercinės ir kt. Greta besiribojanti Nemuno pakrantės teritorija pagal Kauno m.
bendrojo plano reglamentus priskiriama intensyviai lankymui naudojamų želdynų ir miesto
aikščių funkcinei zonai.
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3.14. pav. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio (reglamentų)
brėžinio ištrauka
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija, prieiga per internetą:
http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/06/02pagrindinisvienaslapas10000-1.jpg

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi,
savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrieji planai (šiuo atveju – Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrasis planas) privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje
veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu detalieji planai
neparengti. Kadangi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai (R. Kalantos g. 32 Kaune) nėra
parengtas žemės sklypo planas, tai planuojant ūkinę veiklą turėtų būti vadovaujamasi Kauno
miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. PŪV vietos žemės sklypo (R.
Kalantos g. 32 Kaune, sklypo unikalus Nr. 4400-0482-6382) nustatyta tikslinė naudojimo
paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (žr.
nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Ataskaitos 1 priede).
Nuo 2014-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920
patvirtintas naujos redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašas, kuris dalinai pakeitė
ankstesnės redakcijos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų
naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį (patvirtintą LR
žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40). Naujos
redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašas atsirado jau parengus Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Bendruoju planu nustatytos funkcinės
zonos savo turiniu atitinka minėtame apraše nustatytas funkcines zonas pagal žemės naudojimo
būdus, nors funkcinių zonų pavadinimai skiriasi. Bendrojo plano pagrindiniame (funkciniame)
brėžinyje pateikiamas naudojamų funkcinių zonų sugretinimas su minėto aprašo ir Teritorijų
planavimo normose aprašytomis funkcinėmis zonomis. Bendrajame plane nustatytos „verslo ir
pramonės teritorijos“ atitinka naujos redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašo
„pramonės ir sandėliavimo zoną“, kas atitinka žemės naudojimo būdą – „V. kitos paskirties
žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“.
Nuo 2014-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 patvirtinto
naujos redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašui (aktuali redakcija nuo 2015-04-16),
buvo nustatytas žemės naudojimo reglamentų turinys, kur žemės naudojimo būdo „V. kitos
42

paskirties žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ reglamentas apibrėžiamas,
kaip:
„žemės sklypai, skirti gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių
statiniams, energetikos objektams, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius
(atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų
saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys –
radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar
šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip
3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams“.
PŪV teritorijos naudojimo režimas pagal funkcinę naudojimo paskirtį pilnai atitinka
aktualios redakcijos žemės naudojimo būdų turinio apraše nustatytą žemės naudojimo būdo - V.
kitos paskirties žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - turinį – „žemės sklypai,
skirti <...> atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų
laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne
ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams“. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad PŪV
pagal savo pobūdį neprieštarautų PŪV teritorijai nustatytam žemės naudojimo būdo turiniui,
apibrėžtam Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013-12-11 įsakymu Nr. 3D-830/D1-920, patvirtintame žemės naudojimo būdų turinio
apraše. PŪV neprieštarautų Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsniui, kad žemės
naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. PŪV
neprieštarautų žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepažeistų gretimų žemės sklypų savininkų ar
naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo pagrindas – ūkinės veiklos vykdytojo suformuota
užduotis – įvertinti būtinybę įmonės eksploatacijai nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas,
atsižvelgiant į AAA priimtą atrankos išvadą, bei vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų 206 punkto reikalavimais, PŪV žemės sklypui bus nustatomos ir
registruojamos Nekilnojamojo turto kadastre ir registre dvi žemės naudojimo specialiosios
sąlygos, reglamentuojančios SAZ režimą:
1 - gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zona; ir
2 - pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų
sanitarinės apsaugos zona.
Šios žemės naudojimo specialiosios sąlygos bus nustatomos ir registruojamos baigus
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Baigus PŪV
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-04826382) žemės naudojimo specialiosios sąlygos bus nustatomos, kai PŪV organizatorius
Nacionalinei žemės tarnybai (Kauno miesto skyriui) pateiks PŪV poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo dokumentus. Planuojamos veiklos organizatorius užtikrins, kad nustatytos
specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir
Nekilnojamojo turto registrą Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 nustatyta tvarka.
3.6. siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas
neprivalomas, kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia nustatyti arba
patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas nenumato konkrečių ūkinės veiklos alternatyvų.
Tuo atveju, kai atsirastų teisinių, komercinių ar kitokio pobūdžio kliūčių pradėti vykdyti ūkinę
veiklą planuojamoje veiklavietėje (R. Kalantos g. 32, Kaunas), būtų ieškoma kitų veiklos
vykdymo vietų alternatyvų.
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4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ:
4.1. planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius
vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas,
miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne
senesnis kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis (ortofoto ar kitokiame žemėlapyje, kitose
grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija; planų
mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią
planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius), esamos ir suplanuotos gretimybės (žemės
sklypai ir pastatai, su kuriais ribojasi teritorija), teritorijos, kurioje planuojama ūkinė
veikla, svarba aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, visuomeniniu
ar kt. požiūriais, objektai, kuriems nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, informacija
apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą, kita svarbi informacija.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų
dalis ir gyvenamąsias vietoves pateikiamas 4.1. lentelėje.
Savivaldybė
Kauno miesto
savivaldybė

4.1. lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas)
Miestas
Gatvė
Pastato/statinio Nr.
Kaunas

R. Kalantos

32

PŪV numatoma Kauno miesto pietinėje dalyje, teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla,
žemėlapis su gretimybėmis, kuriuose apibrėžta planuojama teritorija, pateikiami 4.1., 4.2. ir
4.3. pav.

4.1. Pav. Planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtis Kauno miesto žemėlapyje (M 1:10000)
Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas (2015-2016 m.), prieiga per internetą:
www.geoportal.lt
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4.2. žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis, naudojimo būdas (-ai) (esamas ir planuojamas), žemės sklypo plotas, žemės
sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko kopija).
Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita,
naudojimo būdai: 1 – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, 2 – komercinės paskirties objektų
teritorijos (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas dėl žemės sklypo su statiniais
išrašas pridedamas Ataskaitos 1 priede).
Informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati,
savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma) pateikiama 4.2. lentelėje. PŪV vieta numatoma
uždaruose pastatuose, todėl žemės sklypą ties pastatais naudoti nenumatoma. Žemės sklypas ties
pastatais numatomas naudoti tik privažiavimo tikslais. Atskirų nuomos (ar subnuomos) sutarčių dėl
žemės sklypų naudojimo PŪV vykdytojas neturi.
PŪV numatomi naudoti statiniai randasi suformuotame žemės sklype, unikalus Nr. 4400-04826382, žemės sklypo planą žr. 4.2. pav. (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
dėl žemės sklypo su statiniais išrašas pridedamas Ataskaitos 1 priede).

4.2. Pav. PŪV žemės sklypo, R. Kalantos g. 32, Kaunas, unikalus Nr. 4400-0482-6382, planas
Šaltinis: Regionų geoinformacinės aplinkos sistema (REGIA), prieiga per internetą: www.regia.lt

4.2. lentelė. Informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės
sklypą
Šaltinis: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas dėl žemės sklypo, R. Kalantos g. 32,
Kaunas (žr. Ataskaitos 1 priede)
Valdymo,
Valdymo,
Žemės sklypo
naudojimo ar
Juridiniai faktai/teisiniai
naudojimo ar
identifikavimo duomenys
disponavimo teisių
pagrindai
disponavimo teisės
subjektai
Žemės sklypo
2004-12-21 Kauno apskrities
Lietuvos Respublika
nuosavybės
viršininko įsakymas Nr. 02– savininkas
(disponavimo) teisė
01-11845.
Registro Nr. 44/326336;
Unikalus Nr. 4400-0482Patikėjimo teisės
Nacionalinė žemės
6382;
Žemės sklypo
įregistravimo pagrindas –
tarnyba prie Žemės
Kadastro Nr. 1901/0201:75.
patikėjimo
2010-06-18 Žemės įstatymo
ūkio ministerijos (valdymo) teisė
pakeitimo ir papildymo
patikėtinis
įstatymas Nr. XI-912.
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Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos
naudojimo reglamentai pateikiami pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo dokumentų
registro (TPDR) duomenis. Pagal TPDR fragmento (4.3. pav.) duomenis, PŪV vietai ir
betarpiškose gretimybėse parengti keli detalieji planai ir vienas specialusis planas, kurių
sprendiniai aktualūs PŪV vietai (pateikiamame sąraše TPD pavadinimai nurodyti tokie, kokie
įvardinti TPDR, nors jie ne visais atvejais atitinka TPD pavadinimą, nurodytą brėžiniuose ar
savivaldybės dokumentuose, tvirtinančiuose TPD):
1. R. Kalantos g. 16 žemės sklypui – detalusis planas prie pastatų R. Kalantos g. 16 Kaune.
Nustatyta sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų
teritorijos.
2. R. Kalantos g. 49 žemės sklypui – AB „Kauno ketaus liejykla“ žemės sklypo R.
Kalantos g. 49 detaliojo plano (sklypo prie pastatų ir įrenginių) statinių statybos zonos
keitimas. Planu nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos.
3. R. Kalantos g. 57 žemės sklypui – žemės sklypo suformavimo prie pastato R. Kalantos
g. 57, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detalusis planas. Planu nustatytas
žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
4. Jėgainės g. 12 žemės sklypui (AB „Kauno energija“) - Žemės sklypo (kadastrinis Nr.
1901/0201:104) Jėgainės g. 12 Kaune, detalusis planas. Planu nustatytas žemės sklypo
naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorija.
5. Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos specialusis planas.
Planu nustatyta Vičiūnų vandenvietės I, II ir III SAZ juostų reglamentai.

4.3. pav. PŪV vietos gretimybėse registruotų teritorijų planavimo dokumentų ribos ir
sprendiniai
Šaltinis: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo
dokumentų registras, prieiga per internetą: https://map.tpdr.lt

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos, teritorijų planavimo dokumentų registre, ties PŪV vieta ir gretimybėse,
registruotų teritorijų planavimo dokumentų ribas ir sprendinius, PŪV vieta betarpiškai ribojasi
su teritorijomis, kurioms teritorijų planavimo dokumentais nustatyti žemės naudojimo būdai –
pramonės ir sandėliavimo teritorijos, komercinės paskirties objektų statybos. Ties Nemuno
upės pakrantės riba nustatytos Vičiūnų vandenvietės I, II ir III SAZ juostos. Šios juostos į PŪV
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vietos ribas nepatenka. Arčiausios gyvenamosios teritorijos yra suplanuotos už Nemuno upės,
Vičiūnų kvartale, nutolusiame apie 300 m nuo PŪV vietos.
PŪV teritorijos žemės sklypui (R. Kalantos g. 32) nėra patvirtintų atskirų teritorijų
planavimo dokumentų (detaliųjų ar specialiųjų planų). Todėl vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, žemesnio teritorijų
planavimo lygmuo (šiuo atveju – vietovės detalieji planai) privalo vadovautis aukštesnio
teritorijų planavimo lygmens (šiuo atveju – savivaldybės lygmens) patvirtintais teritorijų
planavimo dokumento sprendiniais, juos detalizuojant. Atsižvelgiant į tai, PŪV teritorijos
naudojimo reglamentai (nesant vietovės TPD) taikomi pagal Kauno miesto savivaldybės
teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10
d. sprendimu Nr. T-209 (vieša prieiga per internetą:http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasisplanavimas/kauno-miesto-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas-2013-2023-m
Kauno miesto bendrajame plane (reglamentų brėžinyje), patvirtintame Kauno miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 “Dėl Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo”, PŪV vietos teritorijai, R. Kalantos g. 32
Kaune, ir betarpiškose gretimybėse esantiems žemės sklypams (išskyrus Nemuno upės
pakrantę) nustatyta funkcinė zona – verslo ir pramonės teritorijos (žr. 4.4. pav.). Verslo ir
pramonės zonos reglamentas nustato, kad tai teritorijos, kuriose vyrauja verslo, prekybos,
paslaugų, logistikos, sandėliavimo objektai bei pramonės įmonės ir koncentruojasi darbo
vietos. Bendrojo plano reglamentai nustato galimas žemės paskirtis ir naudojimo būdus, vienas
iš kurių – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Greta pramoninės paskirties teritorijų
ribojasi mišraus užstatymo teritorijos, kurių galimi naudojimo būdai – pramonės ir
sandėliavimo, komercinės ir kt. Greta besiribojanti Nemuno pakrantės teritorija pagal Kauno m.
bendrojo plano reglamentus priskiriama intensyviai lankymui naudojamų želdynų ir miesto
aikščių funkcinei zonai.

4.4. pav. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio (reglamentų)
brėžinio ištrauka
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija, prieiga per internetą:
http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/06/02pagrindinisvienaslapas10000-1.jpg

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi,
savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrieji planai (šiuo atveju – Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrasis planas) privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje
veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu detalieji planai
neparengti. Kadangi planuojamos ūkinės veiklos teritorijai (R. Kalantos g. 32 Kaune) nėra
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parengtas žemės sklypo planas, tai planuojant ūkinę veiklą turėtų būti vadovaujamasi Kauno
miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. PŪV vietos žemės sklypo (R.
Kalantos g. 32 Kaune, sklypo unikalus Nr. 4400-0482-6382) nustatyta tikslinė naudojimo
paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (žr.
nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Ataskaitos 1 priede).
Nuo 2014-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920
patvirtintas naujos redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašas, kuris dalinai pakeitė
ankstesnės redakcijos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų
naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį (patvirtintą LR
žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40). Naujos
redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašas atsirado jau parengus Kauno miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Bendruoju planu nustatytos funkcinės
zonos savo turiniu atitinka minėtame apraše nustatytas funkcines zonas pagal žemės naudojimo
būdus, nors funkcinių zonų pavadinimai skiriasi. Bendrojo plano pagrindiniame (funkciniame)
brėžinyje pateikiamas naudojamų funkcinių zonų sugretinimas su minėto aprašo ir Teritorijų
planavimo normose aprašytomis funkcinėmis zonomis. Bendrajame plane nustatytos „verslo ir
pramonės teritorijos“ atitinka naujos redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašo
„pramonės ir sandėliavimo zoną“, kas atitinka žemės naudojimo būdą – „V. kitos paskirties
žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“.
Nuo 2014-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 patvirtinto
naujos redakcijos žemės naudojimo būdų turinio aprašui (aktuali redakcija nuo 2015-04-16),
buvo nustatytas žemės naudojimo reglamentų turinys, kur žemės naudojimo būdo „V. kitos
paskirties žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ reglamentas apibrėžiamas,
kaip:
„žemės sklypai, skirti gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių, sandėlių
statiniams, energetikos objektams, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius
(atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų
saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys –
radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar
šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip
3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams“.
PŪV teritorijos naudojimo režimas pagal funkcinę naudojimo paskirtį pilnai atitinka
aktualios redakcijos žemės naudojimo būdų turinio apraše nustatytą žemės naudojimo būdo - V.
kitos paskirties žemė, 19. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - turinį – „žemės sklypai,
skirti <...> atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų
laikymo (naudoti skirtų atliekų laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne
ilgiau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams“. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad PŪV
pagal savo pobūdį neprieštarautų PŪV teritorijai nustatytam žemės naudojimo būdo turiniui,
apibrėžtam Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013-12-11 įsakymu Nr. 3D-830/D1-920, patvirtintame žemės naudojimo būdų turinio
apraše. PŪV neprieštarautų Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsniui, kad žemės
naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. PŪV
neprieštarautų žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepažeistų gretimų žemės sklypų savininkų ar
naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų.
PŪV vietos žemės sklypui (R. Kalantos g. 32 Kaune) yra nustatytos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra įregistruotos VĮ Registrų
centras administruojamame Nekilnojamojo turto registre (nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašas pridedamas Ataskaitos 1 priede). Žemės sklypui, R. Kalantos g. 32

48

Kaune (kadastro Nr. 1901/0201:75) nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
pateikiamos 4.3. lentelėje.
4.3. lentelė. Žemės sklypui, R. Kalantos g. 32 Kaune (kadastro Nr. 1901/0201:75)
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Nustatytos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai),
augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.
XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
ir pakrantės apsaugos juostos.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų
apsaugos zonos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
I. Ryšių linijų apsaugos zona.

Sąlygų aprašymas
Plotas nenustatytas
Plotas – 0,6581 ha
Plotas – 1,4849 ha
Plotas – 0,4608 ha
Plotas – 0,4475 ha
Plotas – 0,0567 ha

Žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teisinį turinį ir apribojimus
ūkinei veiklai nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau - Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos). Nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jų
reglamentuojamas režimas, privalomas tuo atveju, kai PŪV teritorija patenka į šiomis
sąlygomis nustatytų objektų apsaugos zonų ribas. Tuo atveju, kai PŪV vieta nepatenka į žemės
sklypui nustatytų specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis nustatytų objektų apsaugos
zonas, PŪV apribojimai netaikomi.
PŪV vieta – pastatai nepatenka į dujotiekio ir jo įrenginių apsaugos zoną, elektros linijų
apsaugos zonas, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonas, vandentiekio, lietaus
ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonas ir kitas apsaugos zonas, todėl PŪV
vietai šių zonų apribojimai netaikomi (žr. 4.5. pav.).
Ties PŪV vieta (pastatais) arčiausiai esančios sanitarinės apsaugos zonos pateikiamos 4.5.
paveiksle.

4.5. pav. Ties PŪV vieta (pastatais) arčiausiai esančios sanitarinės apsaugos zonos
Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas, prieiga per internetą: http://www.geoportal.lt
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4.3. vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų
surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas,
susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.).
PŪV žemės sklype, R. Kalantos g. 32, esantys inžineriniai tinklai prijungti prie Kauno
miesto magistralinių inžinerinių tinklų.
Vandens tiekimas. Teritorijoje esantis sužiedintas vandentiekis prijungtas prie Kauno
miesto magistralinės vandentiekio linijos. Naujų tinkle statyba ar rekonstrukcija nenumatoma.
Buitinių nuotekų tinklai. Ties PŪV teritorija yra funkcionuojantys Kauno miesto
centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai. Nauja tinkle statyba ar rekonstrukcija nenumatoma.
Elektros energijos tiekimas. Elektros energija tiekiama per transformatorinių, pastočių
kabelinių linijų tinklus iš miesto elektros tinklų. Naujų tinkle įrengimas neplanuojamas.
Šilumos tinklai. Pagal Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano
(patvirtinto 2009-05-21 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-320) grafinius
sprendinius, PŪV teritorija patenka į miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma zoną (zonos
indeksas PET2), kurioje statant ar rekonstruojant pastatus numatomas aprūpinimas šiluma iš
centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.
Ryšių tinklai. Teritorija pilnai aprūpinta telefono ryšio tinklais. Naujų tinkle įrengimas
neplanuojamas.
Vandens keliai. Ties PŪV vieta arčiausias vandens kelias – Nemuno upė, tačiau vandens
kelių PŪV nenumatoma naudoti.
Geležinkelio keliai. Ties PŪV teritorija geležinkelio kelių nėra, nauja statyba
neplanuojama.
Automobiliniai keliai. Sklypo gatvių infrastruktūros tinklas (asfalto pagrindo) pilnai
tenkina poreikius, todėl nauja kelių statyba ar rekonstrukcija nenumatoma. Patekimas į PŪV
teritoriją numatomas iš R. Kalantos gatvės, kuri priskiriama B2 kategorijos pagrindinei keturių
juostų gatvei (Kauno miesto bendrojo plano 2013-2023 m. esamos būklės analizė/inžinerinė
aplinka, 2011, prieiga per internetą:
http://old.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrasis_planas_esama_bukle).
Eismo intensyvumas – 2300 aut/h. Patekimas į gretutinius PŪV sklypus nustatytas kelio
servitutais. Autotransporto parkavimas ir laikymas numatytas ties PŪV vietos pastatais.
Patekimo į PŪV vietą maršrutas betarpiškai nepraeina pro gyvenamuosius kvartalus, t.y. nekerta urbanizuotų kvartalų. Transporto judėjimo maršrutas numatomas tik intensyvaus eismo
gatve, nesudarant papildomos apkrovos eismui mažesnio pralaidumo aptarnaujančių gatvių
tinklui.
Nagrinėjamos vietos esama žemėnauda ir fizinės charakteristikos pateikiamos 4.4. lentelėje
4.4. lentelė. Nagrinėjamos vietos esama žemėnauda ir fizinės charakteristikos
Planuojamos ūkinės veiklos
fizinės charakteristikos
1

Žemės sklypo plotas

Planuojama žemės sklypo
naudojimo paskirtis ir būdas1

Funkcinės zonos

Apibūdinimas
Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0482-6382) bendras plotas – 4,5942 ha,
Numatomas naudoti plotas – iki 0,35 ha (3500 m2), iš kurio 1542 m2 –
užimtų pastatų užstatytas plotas ir iki 0,2 ha (2000 m2) – ties pastatais esanti
atvira privažiavimo aikštelė (skirta tik privažiavimui).
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir
sandėliavimo objektų teritorijos. Esama žemės sklypo paskirtis ir naudojimo
būdas nebus keičiami.
Numatoma įrengti funkcines zonas uždaruose pastatuose. Funkcinės zonos
numatomos įrengti atsižvelgiant į atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimus (detalus zonų išdėstymas ir aprašymas pateikiamas
Ataskaitos 3.3.2. punkte).
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Planuojamas užstatymo
plotas, numatomi statiniai,
įrenginiai ir jų paskirtys1,3

Reikalinga inžinerinė
infrastruktūra1,2,3

Numatomi griovimo darbai

Nauja statyba nenumatoma. Planuojami naudoti esami statiniai, nekeičiant
esamos naudojimo paskirties:
1. Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9222), naudojimo
paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas – 505,03 m2, pagrindinis
plotas – 505,03 m2, užstatytas plotas – 356,00 m2.
2. Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9233), naudojimo
paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas – 1726,31 m2, pagrindinis
plotas – 1709,18 m2, užstatytas plotas – 614,00 m2.
3. Pastatas-gamybos cechas (unikalus Nr. 1993-2013-9244), naudojimo
paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas – 686,57 m2, pagrindinis
plotas – 686,57 m2, užstatytas plotas – 375,00 m2.
4. Pastatas-kanalizacijos siurblinė (unikalus Nr. 1993-2013-9844),
naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 59 m2.
5. Pastatas-transformatorinė (unikalus Nr. 1993-2013-9866), naudojimo
paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 54 m2.
6. Pastatas-transformatorinė (unikalus Nr. 1993-2013-9877), naudojimo
paskirtis – pagalbinio ūkio, užstatytas plotas – 84 m2.
Inžineriniai tinklai – nauji tinklai nenumatomi. Esami inžineriniai tinklai
pilnai patenkins PŪV poreikius. Esami inžineriniai tinklai:
 Šilumos tiekimo tinklai – nėra;
 Dujų tiekimo tinklai – nėra;
 Vandentiekio – centralizuoti miesto;
 Nuotekų šalinimo – centralizuoti miesto;
 Elektros tiekimo - yra 100kW galios elektros tiekimo (atvado tipas trifazis) tinklai, operatorius – AB „Energijos skirstymo
operatorius“.
Planuojami pastatų apšildymo sprendiniai – dalį pastatų - personalo zonas
numatoma šildyti elektriniais konvekciniais šildytuvais. Gamybinių patalpų
šildymas nenumatomas. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro katilai
nenumatomi.
Susisiekimo komunikacijos – esamos susisiekimo komunikacijos pilnai
patenkins PŪV poreikius. Naujų susisiekimo komunikacijų įrengimas
nenumatomas.
Nenumatoma.

Pastaba: 1 - Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (žr. Ataskaitos
1 priedą). 2 - Duomenys pagal elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugų sutartį. 3 –
Duomenys pagal numatomų naudoti pastatų, jų dalių ir priestatų kadastro duomenis (žr. išrašą Ataskaitos 2
priedą).

4.4. ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas atsižvelgiant į greta ir aplink
planuojamą ūkinę veiklą, esančias, planuojamas ar suplanuotas gyvenamųjų pastatų,
visuomeninės paskirties, rekreacines ar kitas teritorijas, statinius, pastatus, objektus,
nurodytus Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4
dalyje, ar kitus visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas,
anksčiau šiame žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje
nurodytų objektų).
Nagrinėjamoje vietovėje nėra visuomeninės svarbos objektų. Vietovė randasi pramoninės
ir komercinės paskirties teritorijoje, ties kurioje yra daug pramoninę ir komercinę veiklą
vykdančių įmonių. Arčiausias gyvenamasis kvartalas randasi už 200 m. nuo PŪV gyvenamasis kvartalas, apribotas Jėgainės ir R. Kalantos gatvėmis. Iš visuomeninės paskirties
pastatų arčiausiai veiklos vietai randasi Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia (R. Kalantos g.
38, Kaunas). Arčiausia PŪV vietai rekreacinė teritorija – Kauno ornitologinis draustinis
(Nemuno upės pakrantė) randasi už 70 m. Į PŪV teritorijos ribas nepatenka kitoms teritorijoms
nustatytos SAZ ribos (pvz., maisto gamybos įmonių ir pan.), kas nesudaro pagrindo keisti
gretimų teritorijų naudojimo režimo. Pastatų ar žemės sklypų paėmimas nenumatomas,
papildomas esamų inžinerinių infrastruktūros elementų (elektros tinklų, vandentiekio ir kitų
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komunikacijų) plėtimas dėl PŪV nenumatomas, nes PŪV įsitektų į esančius teritorijoje
infrastruktūros pajėgumus. Gretimų teritorijų ir objektų materialinei vertei vietovė įtakos neturi.
Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro
duomenis, PŪV vietoje – žemės sklype, R. Kalantos g. 32 Kaune, nėra registruotų
nekilnojamųjų kultūros paveldo (vertybių) objektų ir teritorijų, įskaitant ir archeologinius
objektus. Žemės sklypas taip pat nepatenka į registruotų gretimuose žemės sklypuose
nekilnojamųjų kultūros paveldo (vertybių) objektų apsaugos zonas (fizinis ir vizualinės
apsaugos). PŪV vieta ir žemės sklypas, R. Kalantos g. 32 Kaune, nepatenka į arčiausių
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas bei jų apsaugos nuo fizinio poveikio ar vizualinės
apsaugos zonas, kadangi arčiausiai esantys kultūros paveldo objektai, teritorijos ir jų apsaugos
zonos nutolusios nuo PŪV daugiau nei 750-800 m. Kadangi PŪV vieta nepatenka į kultūros
paveldo teritorijų, objektų bei jų apsaugos zonų ribas, todėl neigiamo poveikio šioms vertybėms
nesukels. Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir vietą, gretimoms
nekilnojamosioms kultūros vertybėms neigiamas poveikis nenumatomas, kadangi
nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai planuojama ūkinė
veikla poveikio neturėtų.
4.4.1.Vietovės ribos su gyvenamąja aplinka, viešosios paskirties pastatais ir
rekreacinėmis teritorijomis, kitais svarbiais objektais.
PŪV numatoma pramoninės ir komercinės paskirties teritorijoje, ties kurioje randasi daug
pramoninę ir komercinę veiklą vykdančių įmonių. Arčiausias gyvenamasis kvartalas randasi už
200 m. nuo PŪV (žr. 4.6. pav.) - gyvenamasis kvartalas, apribotas Jėgainės ir R. Kalantos
gatvėmis. Iš visuomeninės paskirties pastatų arčiausiai PŪV vietai randasi Kauno Šv. Vincento
Pauliečio bažnyčia (R. Kalantos g. 38, Kaunas). Arčiausia PŪV vietai rekreacinė teritorija –
Kauno ornitologinis draustinis (Nemuno upės pakrantė) randasi už 70 m.

4.6. Pav. Arčiausios PŪV vietai teritorijos
Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas, prieiga per internetą: http://www.geoportal.lt
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Žymėji
mas
plane

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23

Arčiausios esamos ir suplanuotos
teritorijos, kurias planuojama ūkinė
veikla gali paveikti

Atstumas
nuo PŪV
vietos

Aprašymas

Rekreacinės, kurortinės teritorijos ir objektai
Kauno m. savivaldybės draustinis,
Kauno ornitologinis draustinis
70 m
Nemuno upės pakrantė
Panemunės miško parkas
400 m
Kauno miesto parkas
Visuomeninės paskirties teritorijos ir objektai
Religinės paskirties objektas, R. Kalantos
Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia,
g. 38, Kaunas. Greta objekto yra
300 m
gyvenamųjų namų kvartalas.
gyvenamųjų namų kvartalas Jėgainės
gatvėje.
Kauno m. Panemunės policijos
Policijos nuovada, R. Kalantos g. 42,
komisariatas, Petrašiūnų policijos
350 m
Kaunas.
nuovada
Kauno miesto savivaldybės
Administracinis objektas, R. Kalantos g.
450 m
administracijos Petrašiūnų seniūnija
57, Kaunas
UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos
Profesinio mokymo įstaiga, R. Kalantos
500 m
mokymo centras“
g. 19, Kaunas
Kauno statybos ir paslaugų mokymo
Profesinio mokymo įstaiga, R. Kalantos
800 m
centras
g. 80, Kaunas
Ikimokyklinio ugdymo mokykla,
Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“
1050 m
Betonuotojų g. 3, Kaunas
VŠĮ Kauno Dainavos poliklinikos
Sveikatos priežiūros centras, poliklinika,
padalinys Petrašiūnų pirminės sveikatos
1,1 km
T. Masiulio g. 8, Kaunas
priežiūros centras
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
Viešoji įstaiga „Tikslo link“
1,1 km
mokykla, Kikilių tak. 4, Kaunas
Mokymo ir konsultavimo įmonė, R.
VŠĮ „Tvirtas pagrindas“
1,2 km
Kalantos g. 100, Kaunas
Ikimokyklinio ugdymo mokykla, M.
VŠĮ „Linksmųjų kiškučių dvarelis“
1,1 km
Riomerio g. 16, Kaunas
Ikimokyklinio ugdymo mokykla, A. ir J.
Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“
1,15 km
Gravrogkų g. 11, Kaunas
Sporto kompleksas, A. ir J. Gravrogkų g.
Kauno Žalgirio sporto kompleksas
1,3 km
4, Kaunas
Kauno „Nemuno“ mokyklaBendrojo ugdymo mokykla, A. ir J.
1,3 km
daugiafunkcinis centras
Gravrogkų g. 9, Kaunas
Ikimokyklinio ugdymo mokykla, K.
Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“
1,35 km
Baršausko g. 76, Kaunas
Ikimokyklinio ugdymo mokykla, K.
Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“
1,3 km
Baršausko g. 84, Kaunas
Gyvenamosios paskirties teritorijos
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Arčiausiai PŪV esantis individualių
200 m
Jėgainės-R. Kalantos gatvėmis
gyvenamųjų namų kvartalas
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
300 m
Individualių gyvenamųjų namų kvartalas
Kruonio-Taurakiemio gatvėmis
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Intensyvaus užstatymo gyvenamasis
950 m
Biržiškų ir K. Baršausko gatvėmis
kvartalas
Gyvenamasis kvartalas, apribotas K.
Mažo intensyvumo užstatymo
800 m
Baršausko, Tilvikų tak. ir Žalvarnių tak.
gyvenamasis kvartalas
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
Mažo intensyvumo užstatymo
1,05 km
Chemijos ir Meletų tak.
gyvenamasis kvartalas
Pramonės, komercinės ir sandėliavimo teritorijos
Pramonės paskirties teritorija,
registruotos 7 įmonės R. Kalantos g. 30.

200 m

Registruotos: UAB „Inedus“, MB
„Endobiogenika“, UAB „Aivovita“, VŠĮ
„Viena komanda“, UAB „Jungtinis verslo
centras“, UAB „Energijos sektorius“, UAB
„Solversa“.
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24

Pramonės paskirties teritorija,
registruotos 2 įmonės Kombinato g. 9.

350 m

25

Pramonės ir komercinės paskirties
teritorijos R. Kalantos g. 2A, 10, 16,
24, Kombinato g. 3.

500 m

26

Pramoninės ir komercinės paskirties
teritorijos Jėgainės gatvėje

200 m

27

Pramonės ir komercinės paskirties
objektai, esantys betarpiškai PŪV
vietos gretimybėse R. Kalantos g. 32.

10-20 m

MB „Sausius“, MB „Mikrodangos“.
UAB „Spalvų paletė“, UAB „Laučera“,
UAB „Novitera“, UAB „Darkurta“, UAB
„Vitros prekyba“, UAB „Vitra“, UAB
„Aikados prekyba“, UAB „Aikada“,
UAB „Viodina“, UAB „Medienos
dažymas“, UAB „Rekesa“, UAB „ST
projektai“ ir kt.
UAB „Calcar“, UAB „Autopjūvis“, UAB
„Nataulis“, UAB „Dangų inžinerijos
centras“, UAB „Autohoras“ ir kt.
UAB „TC investicija“, UAB „Aurum
strategija“, UAB „TCI 2“, IKEA
Purchasing Services, UAB „Topo grupė“
ir kt.

4.4.2.Vietovėje esančios vertybės, pastatų išdėstymas.
PŪV vietovėje ir gretimybėse esančios nekilnojamosios kultūros vertybės, kurios
registruotos Kultūros vertybių registre, nustatomos pagal Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro duomenų bazę, kurios vieša prieiga per
internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registro
duomenis, PŪV vietoje – žemės sklype, R. Kalantos g. 32 Kaune, nėra registruotų
nekilnojamųjų kultūros paveldo (vertybių) objektų ir teritorijų. Žemės sklypas taip pat
nepatenka į registruotų gretimuose žemės sklypuose nekilnojamųjų kultūros paveldo (vertybių)
objektų apsaugos zonas (fizinis ir vizualinės apsaugos) (žr. 4.7. pav., 4.5. lent.).

4.7. Pav. Nekilnojamųjų kultūros vertybių išsidėstymo schema
Šaltinis: Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/
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4.5. lentelė. Ties PŪV vieta esančios nekilnojamosios kultūros vertybės (NKV)
Žymėjimo
plane Nr.

1

2

3

Nekilnojamoji
kultūros
vertybė

Petrašiūnų žydų
žudynių vieta ir
kapas

Nekilnojamosios vertybės kodas

35770

Kauno tvirtovės
6-asis fortas

10397

Petrašiūnų
kapinėse esantys
pavieniai kapai
– iš viso 14

22074 (S. Banaičio kapas); 31810
(signataro Vytauto Paliūno kapas);
25136 (S. Raštikio kapas); 23126
(S. Kairio, P. Leono kapas); 25135
(K. Škirpos kapas); 25138 (A.
Mačiuikos kapas); 7564
(Salomėjos Nėries antkapinis
paminklas); 25133 (P. Tamašausko
kapas); 23127 (J. Urbšio, M.
Mašiotaitės-Urbšienės, P. Mašioto
kapai); 31639 (signataro Antano
Karoblio kapas); 25137 (S. Leono
kapas); 25134 (J. Černiaus kapas);
25139 (J. Ir J. Kraucevičių kapas);
22075 (P. Klimo kapas)

4

Kauno tvirtovės
6-osios baterijos
ir sandėlių
kompleksas

5

Kauno tvirtovės
dešiniojo
Nemuno kranto
centrinio
įtvirtinimo
redutas

26561 (baterijos kompleksas);
26562 (6-oji baterija); 26563
(pirmasis sandėlys); 26564
(antrasis sandėlys)

26533

Aprašymas

Adresas: Jėgainės g. 12, Kaunas;
Įregistravimo registre data:
2011-09-15;
Statusas: registrinis;
Objekto reikšmingumo lygmuo:
regioninis;
Vertingųjų savybių pobūdis:
istorinis, memorialinis;
Adresas: K. Baršausko g. 101,
Kaunas;
Įregistravimo registre data:
1993-01-27;
Statusas: valstybės saugomas;
Objekto reikšmingumo lygmuo:
nacionalinis;
Vertingųjų savybių pobūdis:
architektūrinis, istorinis.
Objektui nustatytas apsaugos nuo
fizinio poveikio pozonis (24237
m2) ir vizualinės apsaugos pozonis
(118295 m2)

Adresas: M. Gimbutienės g.,
Kaunas
Objektų statusas ir rūšis –
nekilnojamieji paminklai;
Objektų tipas: pavieniai objektai kapai;

Nekilnojamos kultūros vertybės
kompleksas, į kurį įeina trys
valstybės saugomi NKV objektai:
6-oji baterija (26562), pirmasis
sandėlys (26563) ir antrasis
sandėlys (26564).
Adresas: Kiškių g. 22, Kaunas;
Įregistravimo registre data:
2002-05-21;
Statusas: Valstybės saugomas
nekilnojamas kompleksas.
Objektui nustatytas vizualinės
apsaugos pozonis (24000 m2).
Adresas: K. Baršausko g. /
Biržiškų g., Kaunas.
Įregistravimo registre data:
2002-05-21;
Statusas: valstybės saugomas
pavienis objektas;
Objektui nustatytas apsaugos nuo
fizinio poveikio pozonis (14124
m2) ir vizualinės apsaugos pozonis
(95103 m2)

Atstumas nuo
planuojamos
ūkinės veiklos
vykdymo
vietos

750 m

950 m
(800 m – nuo
kultūros
paveldo
apsaugos
zonos ribos)

1,4 km

1,4 km
(1,3 km nuo
kultūros
paveldo
apsaugos
zonos ribos)

1,5 km
(1,4 km – nuo
kultūros
paveldo
apsaugos
zonos ribos)
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6

Geležinkelio
tunelis

16656

7

Kauno miesto
istorinė dalis,
vadinama Kauno
Žaliakalnio 1oji.

31280

Adresas: Tunelio g., Kaunas;
Įregistravimo registre data:
1993-07-08;
Statusas: valstybės saugomas
pavienis objektas;
Vertingosios savybės: bendra
įvažiavimo kompozicija sudaro
monumentalaus išbaigtos formos
statinio įspūdį.
Adresas: Kauno m.
Įregistravimo registre data:
2007-07-23;
Statusas: savivaldybės saugoma
vietovė;
Vertingųjų savybių pobūdis:
architektūrinis, dailės, inžinerinis,
istorinis, kraštovaizdžio,
urbanistinis, želdynų.

1,5 km

1,5 km

1,5 km spinduliu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos randasi septynios nekilnojamųjų
kultūros paveldo teritorijos ir objektai (žr. 4.3. pav. ir 4.4. lent.). Arčiausiai PŪV vietos esanti
kultūros paveldo vertybė - Petrašiūnų žydų žudynių vieta ir kapas (vertybės kodas 35770),
nutolusi apie 750 m. nuo PŪV vietos. PŪV vieta ir žemės sklypas, R. Kalantos g. 32 Kaune,
nepatenka į arčiausių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas bei jų apsaugos nuo fizinio
poveikio ar vizualinės apsaugos zonas, kadangi arčiausiai esantys kultūros paveldo objektai,
teritorijos ir jų apsaugos zonos nutolusios nuo PŪV daugiau nei 750-800 m. Kadangi PŪV vieta
nepatenka į kultūros paveldo teritorijų, objektų bei jų apsaugos zonų ribas, todėl neigiamo poveikio
šioms vertybėms nesukels.
4.4.3.Vietovės apsaugos, funkcinės zonos.
Arčiausiai nagrinėjamos vietovės esanti saugoma teritorija – Kauno ornitologijos draustinis
randasi 45-50 m atstumu nuo statinių, kuriuose numatoma ūkinė veikla (žr. 4.8. pav.). PŪV
vieta nepatenka į Kauno ornitologijos draustinio teritoriją ar draustinio buferinės apsaugos zoną
(nėra nustatyta buferinė apsaugos zona). Atviroje teritorijoje, ties statiniais, nebūtų vykdoma
jokia ūkinė veikla – teritorija būtų naudojama tik privažiavimui prie pastatų. Fizinės (triukšmo),
cheminės (oro emisijų), biologinės ir kitos taršos į aplinką nenumatoma, todėl PŪV Kauno
ornitologijos draustiniui neigiamo poveikio neturėtų.

4.8. pav. Arčiausiai PŪV vietos esanti saugoma teritorija (Kauno ornitologijos draustinis)
Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastro vieša prieiga per internetą: https://stk.am.lt/portal/
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Kitų saugomų teritorijų (objektų) atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra
nutolę daugiau nei 2 kilometrus. Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, saugomų
teritorijų (objektų) gamtosauginiai tikslai nebūtų pažeidžiami. Veikla vykdoma pramoninėje
miesto teritorijoje, kuri tiesiogiai nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar saugomais
objektais, todėl poveikis gamtinėms teritorijoms (objektams) nenumatomas.
Arčiausiai PŪV vietos esančios ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos:
1.
Paukščių apsaugai svarbi teritorija – Kauno marios (identifikavimo kodas
1100000000069, ES kodas – LTKAUB008), 1,8 km rytų kryptimi nuo PŪV vietos. Šios
saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: juodųjų peslių (Milvus migrans),
plovinių vištelių (Porzana parva), tulžių (Alcedo atthis) apsauga. Plotas – 8294,304453 ha.
Statuso suteikimo data 2004-04-17, paukščių apsaugai svarbios teritorijos įsteigimo pagrindas –
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-08 nutarimas Nr. 399.
2.
Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Kauno marios (identifikavimo kodas
1100000000097, ES kodas – LTKAU0007), 1,8 km rytų kryptimi nuo PŪV vietos. Šios
saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: apsaugoti esančias gamtines
buveines – kadagynus (5130), stepines pievas (6210), šaltinius su besiformuojančiais tufais
(7220), silikatinių uolienų atodangas (8220), vakarų taigą (9010), žolių turtingus eglynus
(9050), medžiais apaugusias ganyklas (9070), griovių ir šlaitų miškus (9180), kartuoles,
kūdrinius pelėausius, niūriaspalvius auksavabalius, purpurinius plokščiavabalius, salačius,
ūdras. Plotas – 9020,607399 ha. Statuso suteikimo data 2005-08-31, buveinių apsaugai svarbios
teritorijos įsteigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas
Nr. D1-210.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorija su ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis
tiesiogiai nesiriboja ir tiesioginio sąlyčio neturi. Kadangi PŪV vietoje „Natura 2000“ teritorijų
nėra, tai Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio
reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga ir neteikiama.
PŪV teritorija nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas. Arčiausias vandens telkinys
nuo PŪV vietos randasi apie 70 m atstumu – Nemuno upė (žr. 4.9. pav.). Arčiausias vandens
telkinys, kuriam yra nustatytos apsaugos zonos – Kauno marios (Kauno hidroelektrinės
telkinys), kurios nuo PŪV vietos randasi 2 km atstumu. Ties PŪV vietos gretimomis
teritorijomis arčiausi kiti vandens telkiniai – Amalės ir Girstupio upės (žr. 4.9. pav.). PŪV
nepažeistų vandens telkinių apsaugos reglamentų, kadangi PŪV vieta nepatenka į vandens
telkinių apsaugos zonas ar pakrančių apsaugos juostas.

4.9. Pav. Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapio ištrauka
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūros Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (UETK), prieiga
per internetą: https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action
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Žymėjimas
plane, Nr.

Identifikavimo
kodas

Vandens
telkinio
pavadinimas

Vandens
telkinio
kategorija

Upės
baseino
rajonas

1

10010001

Nemunas

Upė

Nemuno
upių
baseinų
rajonas

2

10011490

Amalė

Upė

Nemuno
upės
baseinas/

10050001

Kauno
hidroelektrinės
tvenkinys
(Kauno
marios)

Tvenkinys

Nemuno
upių
baseinų
rajonas

Upės

Nemuno
upių
baseinų
rajonas

3

4

10011610

Girstupis

Upės
baseinas/pabaseinis
Nemuno upės
baseinas/
Nemuno mažųjų
intakų (su Nemunu)
upių
Nemuno upės
baseinas/
Nemuno upės
baseinas/
Nemuno mažųjų
intakų (su Nemunu)
upių
Nemuno upės
baseinas/
Nemuno mažųjų
intakų (su Nemunu)
upių

Atstumas
nuo PŪV

70 m

300 m

2 km

2,3 km

Ties PŪV vieta, nėra nustatytos paviršinių vandenų apsaugos zonos ir juostos. PŪV žemės
sklypui nėra nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – „XXIX. Paviršinio
vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, todėl apribojimai numatomai
ūkinei veiklai netaikytini.
PŪV vietos sklypas betarpiškai ribojasi su paviršiniu vandens telkiniu – Nemunu, kur
atstumas iki arčiausios sklypo kraštinės ribos – apie 15-20 m, o iki PŪV vietos statinių – apie
70 m. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros parengto Lietuvos priekrantės teritorijų užliejimų
potvynių grėsmės žemėlapio duomenis, PŪV teritorija randasi ties 1 % tikimybės sniego
tirpsmo ir liūčių potvynio mažiausio gylio izolinija (žr. 4.10. pav.).

4.10. pav. Lietuvos potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio ištrauka
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra (2013), prieiga per internetą: http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai

Pagal potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio duomenis (žr. 4.10. pav.), ties PŪV vieta
esantis žemės sklypas gali būti užlietas kilus 1 % tikimybės potvyniui Nemuno upės baseine.
Remiantis hidrologiniais skaičiavimais tokių pačių charakteristikų potvyniai gali pasikartoti
kartą per 100 metų. Nors PŪV vieta ribojasi su potvynių grėsmės ir rizikos teritorija, tačiau
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PŪV žemės sklypas nepatenka į potencialiai galimas patvinti teritorijas. 1 proc. potvynio metu
vandens gylis būtų 1,2 m. (t.y. – vandens lygis pakiltų 1,2 m), tačiau nepasiektų žemės sklypo
ties PŪV vieta (žr. 4.10. pav.), kadangi sklypas randasi ties pakankamai stačio nuolydžio vieta.
Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos
sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, planuojamos ūkinės veiklos vietoje ir
gretimose teritorijose jokių požeminio vandens vandenviečių ir jų apsaugos zonų nėra. Taip pat
nėra gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių gręžininių bei jų apsaugos zonų. Arčiausia
požeminio vandens vandenvietė – Vičiūnų geriamojo vandens vandenvietė (geologinis
indeksas aIV; K2+K1, registro Nr. 42) randasi už 500 m nuo PŪV vietos (žr. 4.11. pav.).

4.11. Pav. Požeminio vandens vandenviečių žemėlapio ištrauka
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų bazė:
(https://www.lgt.lt)

Pagal Lietuvos Geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos geologijos informacijos
sistemos (GEOLIS) duomenų bazės informaciją, PŪV teritorijoje, R. Kalantos g. 32 Kaune,
nėra registruotų potencialių taršos židinių (rezervuarų, sąvartynų, sandėlių ir kt.) ir teritorijoje
nėra vykdomi ekogeologiniai tyrimai (žr. 4.12. pav.). Apie PŪV teritorijos taršą praeityje
duomenų nėra.

4.12. Pav. Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapio ištrauka
Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, GEOLIS (geologijos informacijos sistema), duomenų bazė:
(https://www.lgt.lt)
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Saugą užtikrinančios įstaigos – policijos, priešgaisrinės ir greitosios pagalbos tarnybos,
kurių atstumai iki PŪV vietos vertinami pagal pasiekiamumą transporto priemonėmis
susisiekimo keliais (gatvėmis) bei pasiekiamumo laiką (vertinta pagal interaktyvios navigacijos
sistemos žemėlapį www.maps.lt).
Arčiausia PŪV vietos policijos įstaiga - Kauno m. Panemunės policijos komisariatas,
Petrašiūnų policijos nuovada, R. Kalantos g. 42, randasi spindulio 350 m ribose, maršruto
gatvėmis kelias – 460 m, pasiekiamumas – apie 1 min (žr. 4.13. pav. gretimybes).
Priešgaisrinių tarnybų pasiekiamumas iki PŪV vietos: Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos 2-oji komanda (Rusų g. 4) – 8 km (pasiekiamumas per 13 min), 3-oji
komanda (Elektrėnų g. 12) – 4,6 km (pasiekiamumas per 11 min), 4-oji komanda (Mituvos g.
3) – 5,25 km (pasiekiamumas per 12 min).
Arčiausiai nagrinėjamos vietovės sveikatos priežiūros įstaiga randasi 1,5 km atstumu
(transporto keliais) - VŠĮ Kauno Dainavos poliklinikos padalinys Petrašiūnų pirminės sveikatos
priežiūros centras, poliklinika (T. Masiulio g. 8, Kaunas) (pasiekiamumas per 4 min) (žr. 4.13.
pav.).

4.13. Pav. Kauno miesto socialinių objektų tinklo, sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų žemėlapio ištrauka
Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija, prieiga per internetą:
http://old.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrojo_plano_2012_2013_sprendiniai

VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis randasi Pramonės pr. 33, kur
atstumas iki PŪV vietos susisiekimo keliais – 3 km, pasiekiamumas per 7 min.
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5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ
VISUOMENĖS SVEIKATAI, TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO
KIEKYBINIS
IR
KOKYBINIS
APIBŪDINIMAS
IR
ĮVERTINIMAS
(IDENTIFIKUOJAMI IR APRAŠOMI PLANUOJAMOS AR VYKDOMOS ŪKINĖS
VEIKLOS LEMIAMI SVEIKATAI ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI, APRAŠOMAS
GALIMAS JŲ POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATAI ARTIMIAUSIOJE
GYVENAMŲJŲ
PASTATŲ
APLINKOJE,
VISUOMENINĖS
PASKIRTIES
TERITORIJOSE IR STATINIUOSE, REKREACINĖSE TERITORIJOSE IR KITUOSE
SVARBIUOSE OBJEKTUOSE, NURODYTUOSE POVEIKIO VISUOMENĖS
SVEIKATAI VERTINIMO METODINIŲ NURODYMŲ PRIEDO 4.4 PAPUNKTYJE):
5.1. planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės
sveikatai, vertinimas: aprašoma kiekviena numatoma vykdyti veikla (veiklos etapas),
kurios metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai, stacionarių (organizuotų ir
neorganizuotų) ir mobilių taršos šaltinių ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema) ir
išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės
sąlygos, aplinkos oro foninis užterštumas, numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro
užterštumo vertės, aplinkos oro užterštumo prognozė: pateikiami duomenys, naudoti
numatomų išmesti teršalų didžiausiai koncentracijai skaičiuoti, naudotos skaičiavimo
metodikos, informacija apie teršalų koncentracijos skaičiavimui naudotas parinktis
(reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo
naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, foniniai aplinkos užterštumo
duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas, teršalų koncentracijos skaičiavimo rezultatai ir
jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas skaičiavimų aukštis,
modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos žemėlapio
koordinačių sistema ir mastelis, pateikiama aplinkos oro užterštumo prognozė ir galimas
poveikis visuomenės sveikatai.
Teršalas yra medžiaga, egzistuojanti didesne negu natūrali koncentracija, atsirandanti
dažniausiai dėl žmonių ūkinės veiklos ir turinti neigiamą poveikį aplinkai. Didžiausia leistina
tarša – tai iš atskiro ar kelių šaltinių per laiko vienetą išmestų kenksmingų medžiagų kiekis,
kuris nagrinėjamoje vietovėje, įvertinus kitų taršos šaltinių poveikį, neviršija didžiausių leistinų
koncentracijų. Didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) – tai tokia priemaišų koncentracija,
kuri, veikdama periodiškai arba visą žmogaus gyvenimą, nedaro neigiamo poveikio ne tik
žmogui, bet ir visai aplinkai. Vieni cheminiai elementai ir junginiai yra mažiau kenksmingi
aplinkai ir žmogui, kiti labiau, todėl ir jų DLK skiriasi.
Atsižvelgiant į sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo taisyklių, patvirtintų LR
Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, 19.2 p., yra vertinama stacionarių
ir mobilių aplinkos oro tašos šaltinių aplinkos oro tarša, įtakojama gamybinės veiklos.
Numatoma tarša į aplinkos orą
Planuojamas stacionarus aplinkos oro taršos šaltinis – metalų laužo ir atliekų smulkinimas
pjaustant dujomis (propan-butano, techninio deguonies). Metalų laužas numatomas pjaustyti R.
Kalantos g. 32, Kaunas, uždarame pastate - gamybos ceche (unikalus Nr. 1993-2013-9233),
kurio naudojimo paskirtis – gamybos, pramonės, bendras plotas – 1726,31 m2, pagrindinis
plotas – 1709,18 m2, užstatytas plotas – 614,00 m2. Sienos – plytų mūras, grindys – betono. Oro
taršos šaltinis priskiriamas stacionariam neorganizuotam (plotiniam) atmosferos taršos šaltiniui
Nr. 601 (žr. 5.1. pav.). Oro tarša vyktų per pastato įvažiavimo vartus, kurių matmenys (plotis x
aukštis): 4 x 3,5 m. Vartai yra kvadrato formos, kur angos plotas – 14 m2.
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5.1. Oro taršos šaltinio Nr. 601 padėtis žemės sklypo plane
Stacionaraus aplinkos oro taršos šaltinio fiziniai duomenys pateikiami 5.1. lentelėje. Teršalų
išmetimo trukmė – 2340 val/m.
5.1. lentelė. Stacionaraus aplinkos oro taršos šaltinio fiziniai duomenys
Pavadinimas

Nr.

Išėjimo angos centro
koordinatės

Metalo laužo
pirminio
apdorojimo pastatas

601

X-6083972
Y-499137

Vartų
plotis, m

Vartų
aukštis,
m

Išėjimo angos
plotas, m2

Teršalų
išmetimo
trukmė,
val/m.

4

3,5

14

2340

Į aplinkos orą išmetamų teršalų vykdant metalų laužo pjaustymą (smulkinimą) dujomis
skaičiavimai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu
Nr. D1-378, patvirtinto į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 3
punkto metodika „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos
ir karinio-pramoninio komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai, Charkovas, 1997 (2
dalys) (rusų kalba:Udielnyjie pokazatieli obrazovanija vriednych vieščiestv, vydieliajuščichsia
v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij
mašinostrojienija i vojienno-promyšliennogo komplieksa. Charkov, 1997“ 7.2. lentelės
duomenimis.
PŪV išmetamų teršalų į aplinkos orą skaičiuotė pridedama Ataskaitos 6 priede.
Apskaičiuota PŪV tarša į aplinkos orą ir nustatyta, kad į aplinkos orą išsiskirtų šie teršalai
(taršos skaičiuotė pridedama Ataskaitos 6 priede) (žr. 5.2. lent.):
5.2. lentelė. Numatoma tarša į aplinkos orą iš stacionaraus taršos šaltinio
Veiklos
rūšis

Cecho ar kt.,
pavadinimas,
gamybos
rūšies
pavadinimas

1

2

Metalo
laužo
tvarkymas

Metalų laužo
pirminis
apdorojimas

Taršos šaltiniai1

Teršalai2

Numatoma tarša2
vienkartinis
dydis

Nr.

pavadinimas

Kodas3

3

4

5

6

vnt.
10

maks.
11

12

3113
3516

g/s
g/s

0,05454
0,00168

0,919269
0,028431

6044

g/s

0,02768

0,466479

6069

g/s

0,02400

0,404352

Metalų laužo
apdorojimo
pastatas

601

Geležies oksidai (Fe2O3)
Mangano oksidas
Azoto dioksidas (C)
(NO2)
Anglies monoksidas (C)
(CO)

Viso:
1

metinė,
t/m

pavadinimas

1,818531

2

Pastaba: – taršos šaltinis pagal 5.1. pav.; – teršalai ir numatoma tarša pagal į aplinkos orą numatomų
išmesti teršalų emisijų skaičiuotę (žr. Ataskaitos 6 priedą); 3 - teršalų kodai ir pavadinimai surašomi vadovaujantis
Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408.
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Numatoma tarša iš mobilių taršos šaltinių (transporto tarša). Be PŪV vietoje naudojamos mobilios
technikos, numatomas į PŪV vietą atvykstančio ir išvykstančio autotransporto judėjimas, kuris taip pat
įtakotų oro taršos susidarymą PŪV prieigose. Transportas būtų naudojamas metalo laužo ir kitų atliekų
transportavimui. Į PŪV vietą transportas patektų per R. Kalantos gatvę (žr. 5.2. pav.). R. Kalantos gatvė
priskiriama B2 kategorijos pagrindinei keturių juostų gatvei (Kauno miesto bendrojo plano 2013-2023 m.
esamos būklės analizė/inžinerinė aplinka, 2011, prieiga per internetą:
http://old.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrasis_planas_esama_bukle).
Numatomas vienas pagrindinis transporto maršrutas ir alternatyvus (atsarginis) maršrutas (žr. 5.2. pav.).
Pagrindinis transporto judėjimo maršrutas numatomas per pramoninę teritoriją nekertant gyvenamųjų ir
visuomeninės paskirties kvartalų (urbanizuotų teritorijų). Iš R. Kalantos gatvės transportas judėtų per gatvės
atšaką abipus kurios išsidėstę pramoninės (iš dalies - komercinės) paskirties pastatai - R. Kalantos g. 34, 28,
30, 32, 34B. Gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties pastatų šioje gatvės atkarpoje nėra. Alternatyvus
(atsarginis) transporto maršrutas numatomas naudoti tik išskirtiniais atvejais, kai nebūtų įmanoma naudotis
pagrindiniu transporto maršrutu – avarijos, netikėtų techninių kliūčių (pvz., užvirtusio medžio) ir pan.
atvejais ir tik tol, kol nebus pašalintos kliūtys. Alternatyvus maršrutas praeitų per R. Kalantos ir Jėgainės
gatvių sankryžą dalinai kertant gyvenamąjį kvartalą. Alternatyvaus kelio atkarpa praeitų pro keturis
dviaukščius daugiabučius gyvenamuosius namus – R. Kalantos g. 46 ir 48, Jėgainės g. 23 ir 25.

5.2. Pav. PŪV numatomas transporto judėjimo maršrutas
Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas, prieiga per internetą: http://www.geoportal.lt

Transporto judėjimo srautas (t.y. – transporto priemonių) poreikis planuojamas atsižvelgiant į
numatomų transportuoti atliekų ir medžiagų kiekius iš PŪV vykdymo vietos ar į PŪV vietą. Vienu metu
numatoma, kad iš PŪV vietos ar į PŪV vietą galėtų judėti iki 2-3 transporto priemonių, kurios judėtų kartu
(įprastai transporto priemonės juda pakaitomis po vieną). Didžiausią dalį į PŪV vietą atvykstančio transporto
sudarytų lengvieji automobiliai, kadangi jais fiziniai asmenys nedidelėmis siuntomis atvežtų atliekas (pvz.,
skalbimo mašinas, radiatorius, akumuliatorius ir pan.). Lengvaisiais automobiliais atliekas įprastai atvežtų
gyventojai (fiziniai asmenys), kur atvežamos siuntos masė būtų iki 200 kg.
R. Kalantos gatve transporto (mobilių taršos šaltinių) judėjimo įtakojama oro tarša nevertinama
atsižvelgiant į tai, kad PŪV gatvės eismo intensyvumas yra labai didelis - R. Kalantos gatvės eismo
intensyvumas dienos metu – 2300 aut/h (arba 27600 aut/d.d. dienos metu 700 – 1900 val.). Dėl PŪV
transporto judėjimas R. Kalantos gatve vidutiniškai numatomas apie 52 aut./d.d. (įvažiuojantis ir
išvažiuojantis iš PŪV vietos transportas) (žr. 5.3. lent.). Tai sudarytų atitinkamai iki 0,18 % (vidutiniškai
numatomo) viso transporto eismo intensyvumo dienos metu R. Kalantos gatvėje.

Numatoma, kad į PŪV vietą atvykstančio ir išvykstančio transporto pasiskirstytų sekančiai
(žr. 5.3. lent.):
5.3. lentelė. Planuojamas transporto priemonių judėjimo intensyvumas į PŪV vietą
Transporto priemonių kategorija
Sunkusis krovininis transportas, kurio bendra pakrauta
masė 20-25 t. (N3 kategorijos)

Numatomas transporto judėjimo intensyvumas
Aut. vnt. per darbo
Aut. vnt. per
Aut. vnt. per metus
dieną
val.
2080

8

1
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Krovininiai mikroautobusai ir lengvieji sunkvežimiai,
kurių bendra pakrauta masė iki 12 t (N1 ir N2
kategorijos)
Lengvieji automobiliai su priekabomis ar be jų (M1
kategorija)
Iš viso:

3120

12

Iki 2

8320

32

4

13520

52

6-7

Numatomos PŪV taršos iš mobilių taršos šaltinių (transporto tarša) skaičiuotė pridedama Ataskaitos 4
priede. Pagal skaičiavimo rezultatus, numatoma aplinkos oro tarša dėl transporto eismo (žr. 5.4. lent.):

5.4. lentelė. Numatoma PŪV tarša iš mobilių taršos šaltinių (transporto tarša)1
Mobilios technikos
naudojimo lokacija

Mašinų grupė, amžius, skaičius
per metus, aut./m.

Savaeigės mašinos (autogreideris
ir pakrautuvas)
Automobiliai su dyzeliniais
Betarpiškai PŪV vietoje –
varikliais: Krovininės N1
uždarame pastate
kategorijos transporto priemonės,
kurių vidutinis amžius – virš 13
m.
Automobiliai su dyzeliniais
varikliais (lengvieji M1
kategorijos automobiliai),
vidutinis amžius - 15 m. 7488
aut./m.
Automobiliai su dyzeliniais
varikliais: Krovininės N1
kategorijos transporto priemonės,
Pagrindiniu maršrutu
kurių vidutinis amžius – 11 m. ir
atvažiuojant/išvažiuojant į
krovininės N2 kategorijos
PŪV vietą
transporto priemonės, kurių
vidutinis amžius – 20 m. 2808
aut./m.
Automobiliai su dyzeliniais
varikliais (krovininės N3
kategorijos transporto
priemonės), vidutinis amžius –
10 m. 1872 aut./m.
Automobiliai su dyzeliniais
varikliais (lengvieji M1
kategorijos automobiliai),
vidutinis amžius - 15 m. 832
aut./m.
Automobiliai su dyzeliniais
varikliais: Krovininės N1
kategorijos transporto priemonės,
Atsarginiu maršrutu
kurių vidutinis amžius – 11 m. ir
atvažiuojant/išvažiuojant į
krovininės N2 kategorijos
PŪV vietą
transporto priemonės, kurių
vidutinis amžius – 20 m. 312
aut./m.
Automobiliai su dyzeliniais
varikliais (krovininės N3
kategorijos transporto
priemonės), vidutinis amžius –
10 m. 208 aut./m.
Iš viso, kg:

W CnHm ,

W NO ,

kg

kg

Wso2,
kg

W KD ,
kg

2150,694

748,147

352,363

13,000

89,457

992,940

270,899

112,654

4,000

15,872

148,844

49,706

21,263

0,763

3,939

71,119

19,403

8,069

0,287

1,137

47,487

12,956

5,388

0,191

0,759

24,882

8,309

3,555

0,128

0,658

11,841

3,230

1,343

0,048

0,189

7,819

2,133

0,887

0,032

0,125

W CO , kg

x

3455,626 1114,783 505,522 18,449 112,136
Pastaba:
1
- Skaičiavimai atlikti pagal Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais,
vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125
(suvestinė redakcija nuo 1999-05-29), žr. Ataskaitos 4 priedą.
2
- Automobilių amžius pasirinktas atsižvelgiant į vidutinį Lietuvos Respublikoje eksploatuojamų automobilių
amžių pagal VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre tvarkomų duomenų statistiką
(2015-2017 m.), prieiga per internetą:
https://www.regitra.lt/uploads/documents/files/Vie%C5%A1i%20pristatymai/D_Jurgutis_REGITRA_LAA_2017_
01_19.pdf

64

Aplinkos oro užterštumo prognozė
PŪV prognozuojamos teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimo žemėlapiai pridedami Ataskaitos
6 priede. Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas programa „ISC-AERMOD View” (Kanada),
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai
aplinkoje skaičiuoti. „ISC-AERMOD View” programa naudotasi vadovaujantis “Dėl teršalų sklaidos
skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo
tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti” (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 200711-30 įsakymas Nr. D1-653) ir „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos
skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos” (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-1209 įsakymas Nr.AV-200). Šis modelis skaičiuoja teršalų priežemines koncentracijas iš kaminų, plotinių,
tūrinių ir kt. taršos šaltinių. Teršalų koncentracijos buvo skaičiuojamos 1,5 m aukštyje - tai aukštis,
kuriame vidutinio ūgio žmogus įkvepia oro. Modeliavimas buvo atliekamas daugiau nei 2 km spinduliu
apie planuojamą ūkinę veiklavietę adresu R. Kalantos g. 32, Kaunas. Aplinkos oro teršalų sklaida
sumodeliuota be foninio užterštumo ir su foniniu užterštumu. Transporto tarša buvo vertinama jam
važiuojant atsarginiu maršrutu – arčiausiai gyvenamosios aplinkos (žr. 5.2. pav.).
Receptorių tinklas. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje nustatomuose taškuose. Šie
taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). Teršalų sklaidos modeliavimui sudarytas
receptorių tinklas, kurio centro koordinatės LKS’94 koordinačių sistemoje: X -6083972, Y-499137.
PŪV veiklos teršalų skaidos modelyje buvo naudojamas Dekarto (Cartesian) receptorių tinklelis, kurio
receptorių tinklelio dydis 1500 x 1500 m, žingsnis – apie 80 m. Iš viso receptorių tinklelį sudaro 440
receptorių. Teršalų koncentracijos apskaičiuojamos 1,5 m aukštyje.
Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Kauno hidrometeorologinės stoties
meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių
duomenų paketą sudaro 2010-2014 m. laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų
reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas.
Ataskaitos 6 priede „Planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamos oro taršos ataskaita” pateikta
Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos
ministerijos Klimatologijos skyriaus 2015-03-30 raštas Nr. P6-32 /2015)) yra adresuota oro taršos
sklaidos modeliavimą atlikusiai bendrovei UAB „Aplinkos modulis“. Ataskaitos užsakovas – UAB
„Ekuvos projektai“ sutartiniais pagrindais pasitelkė UAB „Aplinkos modulis“ kaip pagalbinį rengėją
PŪV prognozuojamos oro taršos sklaidai sumodeliuoti.
Procentiliai. Procentilių paskirtis – atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus.
Procentilės būna labai įvairios ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę
rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių
iškraipyti bendrą vaizdą.
Vadovaujantis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo
modelių pasirinkimo rekomendacijos” (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymas
Nr. AV-200), kadangi modeliavimo programa neturi galimybės paskaičiuoti pusės valandos
koncentracijos, buvo skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su
pusės valandos ribine verte, t.y. - taikyta mangano oksidui.
Vadovaujantis “Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos” (Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymas Nr. AV-112) 8 p.:

paskaičiuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija arba 90,4 procentilis
lyginami su 24 valandų ribine verte, vidutinė metinė koncentracija – su metine ribine verte, paskaičiuota
vidutinė metinė KD2,5 koncentracija – su metine ribine verte;

paskaičiuota geležies oksidų maksimali paros vidurkio koncentracija arba 90,4 procentilis
lyginami su paros ribine verte;

paskaičiuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija arba 99,8
procentilis lyginami su 1 valandos ribine verte, vidutinė metinė koncentracija – su metine ribine verte;

paskaičiuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio
koncentracija lyginama su to paties laikotarpio ribine verte;

paskaičiuota mangano oksidų maksimali 1 valandos koncentracija arba 99,5 procentilis
lyginami su 0,5 valandos ribine verte; paskaičiuota taip pat maksimali paros vidurkio koncentracija
lyginama su to paties laikotarpio ribine verte;

paskaičiuota lakiųjų organinių junginių (LOJ) maksimali 1 valandos koncentracija arba
98,5 procentilis lyginami su 0,5 valandos ribine verte.
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Jeigu modelis neturi galimybės paskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali būti skaičiuojamas
98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (Dėl
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 "Dėl Ūkinės
veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų
patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-14).
Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės
koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
sąjungos kriterijus, sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-239/V-469) bei
LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintomis „Aplinkos oro užterštumo
sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis
dalelėmis ir ozonu normomis“ (žr. 5.5. lent.).

5.5. lentelė. Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės aplinkos ore
Ribinė vertė

Teršalas

vidurkis
Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Geležies oksidai
Mangano oksidai
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)

8 valandų
1 valandos
metų
paros
metų
metų
paros
pusės valandos
paros
pusės valandos

[µg/m3]
10000
200
40
50
40
25
40
10
1
5000

Foninė tarša. Vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1653 "Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės
veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti" 1.3.2 punktu, Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai
vertinimo departamentas 2018 m. balandžio 12 d. rašte Nr. (28.2)-A4-3442 nurodė, kad teršalų pažemio
koncentracijų skaičiavimuose įvertinami aplinkos užterštumo duomenys pateikti interneto svetainėje
http://gamta.lt. Papildomai pateikti apie PŪV objektą 2 kilometrų atstumu esančių ūkinės veiklos
objektų, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos duomenis ir
poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateiktus jų aplinkos
oro numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenis. Ataskaitos 6 priede „Planuojamos ūkinės
veiklos prognozuojamos oro taršos ataskaita” pateiktas Aplinkos apsaugos agentūros 2018-04-12 raštas
Nr. (28.2) – A4-3442 dėl foninių koncentracijų adresuotas UAB „Jormeta“, kuri 2018-07-31 baigė
poveikio aplinkai vertinimo procedūras planuojamai ūkinei veiklai, R. Kalantos g. 32, Kaunas. Kadangi
PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūras atliko UAB „Jormeta“, tai ir minėtas Aplinkos apsaugos
agentūros raštas dėl foninių koncentracijų buvo adresuotas šiai bendrovei. UAB “Jormeta” 2018-07-19
sutartimi perleido UAB “AT recycling” (buvęs pavadinimas – UAB “Jarisa LT”) teises į planuojamą
atliekų tvarkymo veiklą, R. Kalantos g. 32, Kaunas. UAB “Jarisa LT” 2018-07-25 pakeitė pavadinimą į
UAB “AT recycling”, kurį įregistravo Juridinių asmenų registre, duomenų vieša prieiga per internetą:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=304835794
PŪV objektas patenka į oro kokybės tyrimų stoties 2 km buferinę zoną - Kauno Petrašiūnų oro
kokybės tyrimų stoties zoną. Pagal Kauno miesto aplinkos oro užterštumo žemėlapius, gautus
modeliavimo būdu, PŪV vietoje nustatytos tokios teršalų koncentracijos (foninė tarša):
 anglies monoksidu (CO) – 327 μg/m3
 kietosiomis dalelėmis (KD10) – 24,9 μg/m3
 kietosiomis dalelėmis (KD2,5) – 14,3 μg/m3
 azoto dioksidu (NO2) – 18,2 μg/m3
Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą foninio aplinkos užterštumo duomenys buvo
įvertinti tokia eiliškumo tvarka:
 modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys;
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Aplinkos apsaugos agentūros pateikti visų iki 2 kilometrų atstumu esamų ir planuojamų ūkinių
veiklų, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių, taršos duomenys.
Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai. Planuojamos ūkinės veiklos, įvertinus ir
foninę taršą, išmetamų teršalų didžiausios priežeminės koncentracijos yra palyginamos su ribinėmis
vertėmis (RV), nurodytomis 5.6. lentelėje.

5.6. lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
(teršalų sklaidos modeliavimo žemėlapiai pateikti Ataskaitos 6 priede)

Ribinė vertė
aplinkos ore1,2
Teršalai

1
Anglies
monoksidas
Azoto
dioksidas
Kietosios
dalelės
(KD10)
Kietosios
dalelės
(KD2.5)
Geležies
oksidai

Didžiausia leidžiama
koncentracija
gyvenamosios ir
visuomeninės
aplinkos ore3

4

0,0017

364,4

0,036

5,215
0,339
0,029

0,0261
0,0085
0,0006

50,46
20,43
25,58

0,252
0,511
0,512

-

0,023

0,0006

25,37

0,634

vienkartinė

-

0,012

0,0005

14,53

0,581

40

paros

40

0,919

0,0230

0,919

0,0230

10

vienkartinė

10

0,0229

0,00229

0,0229

0,00229

1

paros

1

0,23

0,23

0,23

0,23

-

-

1,879

0,0004

2,09

0,0004

µg/m3

vidurkis

µg/m3

2
8
valandų
valandos
metų
paros

3

200
40
50

vienkartinė
paros
vienkartinė
paros
paros

5000
3000
85
40
50

metų

40

-

metų

25

paros
pusės
valandos
paros

Lakūs
organiniai
junginiai
(LOJ)

pusės
valandos

10000

5000

4

vnt.
dalimis
ribinės
vertės
5

16,58

Apskaičiuota
didžiausia
koncentracija
įvertinus foninę
taršą
vnt.
dalimis
ribinės
vertės
5

vidurkis

Mangano
oksidai

Apskaičiuota
didžiausia
koncentracija
nevertinant
foninės taršos
µg/m3

µg/m3

Pastaba:
1
– Geležies oksidų, mangano oksidų ir kietųjų dalelių ribinės vertės aplinkos ore (RV) pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl 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 patvirtinimo“.
2
– azoto oksidų ir anglies monoksido ribinės vertės aplinkos ore (RV) nustatytos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V611 patvirtintų aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 2 ir 4 prieduose.
3
- Didžiausiai leidžiamos cheminių medžiagų (teršalų) koncentracijos (DLK) gyvenamosios aplinkos ore
nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“.
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Sklaidos modeliavimo rezultatų paaiškinimas:
Paskaičiuotos šios anglies monoksido koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribinė vertė (RV) 8 val. – 10 000 µg/m3 aplinkos ore.
8 val.– nustatyta maksimali 16,58 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 0,17 % RV;
įvertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 364 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 3,36 %
RV.
Paskaičiuotos šios azoto dioksidų koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribinė vertė (RV) 1 val. – 200 µg/m3 aplinkos ore.
1 val. su 99,8 procentiliu – nustatyta maksimali 5,215 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai
sudaro 2,61 % RV; įvertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 50,46 µg/m3 koncentracija aplinkos
ore ir tai sudaro 25,2 % RV.
Ribinė vertė (RV) 1 metų – 40 µg/m3.
1 metų – nustatyta maksimali 0,339 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 0,85 % RV;
įvertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 20,43 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 51,1
% RV.
Paskaičiuotos šios kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribinė vertė (RV) paros – 50 µg/m3 aplinkos ore.
Paros su 94,0 procentiliu – nustatyta maksimali 0,029 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai
sudaro 0,06 % RV; įvertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 25,58 µg/m3 koncentracija aplinkos
ore ir tai sudaro 51,2 % RV.
Ribinė vertė (RV) 1 metų – 40 µg/m3.
1 metų – nustatyta maksimali 0,023 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 0,06 % RV;
įvertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 25,37 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 63,4
% RV.
Paskaičiuotos šios kietųjų dalelių (KD2,5) koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribinė vertė (RV) 1 metų – 25 µg/m3.
1 metų – nustatyta maksimali 0,012 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 0,05 % RV;
įvertinus ir foninę taršą - nustatyta maksimali 14,53 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 58,1
% RV.
Paskaičiuotos šios geležies oksidų koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribinė vertė (RV) 24 val. – 40 µg/m3 aplinkos ore.
24 val. – nustatyta maksimali 0,919 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 2,3 % RV;
įvertinus foninę taršą - nustatyta maksimali 0,919 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 2,3 %
RV.
Paskaičiuotos šios mangano oksidų koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribinė vertė (RV) pusės valandos – 10 µg/m3 aplinkos ore.
Pusės valandos su 98,5 procentiliu – nustatyta maksimali 0,023 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir
tai sudaro 0,229 % RV; įvertinus foninę taršą, nustatyta maksimali 0,023 µg/m3 koncentracija aplinkos
ore ir tai sudaro 0,229 % RV.
Ribinė vertė (RV) vidutinė paros – 1 µg/m3 aplinkos ore.
Paros nustatyta maksimali 0,23 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 23 % RV; įvertinus
foninę taršą, nustatyta maksimali 0,23 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir tai sudaro 23 % RV.
Paskaičiuotos šios lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracijos priežemio sluoksnyje:
Ribinė vertė (RV) pusės valandos – 5000 µg/m3 aplinkos ore.
Pusės valandos su 98,5 procentiliu – nustatyta maksimali 1,879 µg/m3 koncentracija aplinkos ore ir
tai sudaro 0,04 % RV; įvertinus foninę taršą, nustatyta maksimali 2,09 µg/m3 koncentracija aplinkos ore
ir tai sudaro 0,04 % RV.
Pagal oro taršos sklaidos modeliavimo rezultatus, apskaičiuotos didžiausios koncentracijos
neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ nustatytų cheminės taršos (teršalų) didžiausių leidžiamų
koncentracijų gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore. Įvertinus foninį užterštumą, anglies
monoksido (8 valandų) maksimali koncentracija siektų 364,4 µg/m3 (kas sudarytų 7,2 % DLK
gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore), azoto dioksido (valandos ir paros) koncentracija siektų
50,46 µg/m3 ir 20,43 µg/m3 (59 % ir 51 % DLK), kietųjų dalelių (KD10) paros maksimali koncentracija
siektų 25,85 µg/m3 (51 % DLK), geležies oksidų paros maksimali koncentracija siektų 0,919 µg/m3 (2,3
% DLK), mangano oksido pusės valandos maksimali koncentracija siektų 0,0229 µg/m3 (0,229 %
DLK), vidutinė paros maksimali koncentracija siektų 0,23 µg/m3 (23 % DLK).
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Kietųjų dalelių (KD2,5) ir nediferencijuotų atskirais junginiais lakiųjų organinių junginių (LOJ)
didžiausios leidžiamos koncentracijos gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore HN 35:2007
nenustatytos, tačiau jų maksimalios koncentracijos, įvertinus foninį užterštumą, aplinkos ore neviršytų
teisės aktais nustatytų ribinių verčių.
Teršalų koncentracijos ties PŪV veiklavietės ribomis (siūlomos SAZ ribomis). Kadangi siūlomos
SAZ ribas numatoma sutapatinti su naudojamo 0,3425 ha žemės sklypo ribomis (t.y. – PŪV veiklavietės
ribomis) (žr. 11.1. pav.), įvertinamos teršalų koncentracijos ties siūlomis SAZ ribomis (žr. 5.7. lent.).
Teršalų sklaidos žemėlapiuose ties siūlomos SAZ ribomis atitinkamų teršalų koncentracijos vertinamos
atsižvelgiant į koncentracijų izolinijas, į kurias patenka siūlomos SAZ ribos.

5.7. lentelė. Aplinkos oro teršalų koncentracijos ties siūlomos SAZ ribomis
(teršalų sklaidos modeliavimo žemėlapiai pateikti Ataskaitos 6 priede)

Teršalo ribinė vertė

Teršalų koncentracijos ties
planuojamos SAZ ribomis
įvertinus foninę taršą2,
min - max

1

Teršalai1

vidurkis

[µg/m3]

2

3

1
8 valandų

10000

valandos

200

metų

40

paros

50

metų

40

Kietosios dalelės (KD2.5)

metų

25

Geležies oksidai

paros

40

pusės valandos

10

paros

1

pusės valandos

5000

Anglies monoksidas

Azoto dioksidas

Kietosios dalelės (KD10)

Mangano oksidai
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)

[µg/m3]

vnt. dalimis
ribinės vertės

4
Min - 325,86
Max - 335,5
Min - 22,10
Max - 25,65
Min - 18,31
Max - 18,46
Min - 24,92
Max - 25,05
Min - 24,92
Max - 25,01
Min - 14,31
Max - 14,33
Min - 0,25
Max - 0,50
Min - 0,0078
Max - 0,0156
Min – 0,10
Max – 0,23
Min - 0,30
Max - 0,97

5
Min - 0,032
Max - 0,033
Min – 0,1105
Max – 0,1282
Min – 0,4570
Max – 0,4615
Min – 0,498
Max – 0,501
Min – 0,623
Max – 0,625
Min – 0,572
Max – 0,573
Min – 0,0062
Max – 0,0125
Min – 0,00078
Max – 0,00156
Min – 0,10
Max – 0,23
Min – 0,00006
Max – 0,00019

Pastaba:
1
– duomenys iš Ataskaitos 5.6. lentelės.
2
– duomenys pagal teršalų sklaidos modeliavimo žemėlapius (žr. Ataskaitos 6 priedą).

PŪV prognozuojamos taršos sklaidos modeliavimo rezultatų išvada
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos matematinį
modeliavimą, nustatyta, kad nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nebus viršijamos įvertinus ir esamą
foninę taršą. PŪV metu išmestų į aplinkos orą teršalų sklaida priežemio sluoksnyje neviršytų teisiniais
dokumentais nustatytų ribinių verčių aplinkos ore ir gyvenamojoje bei visuomeninėje aplinkoje. Taip
pat, numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų koncentracijos nebūtų viršijamos ir ties siūlomos SAZ
ribomis, sutampančiomis su PŪV veiklavietės ribomis. Aplinkos oro tarša bus įtakojama minimaliai ir
nebūtų pavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai.
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Teršalų galimo suminio poveikio įvertinimas. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos
HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore“ 9 punktu, kai gyvenamosios aplinkos ore yra dvi ar daugiau suminiu poveikiu
pasižyminčių cheminių medžiagų, kiekvienos iš jų faktiškų koncentracijų (C1, C2,.......Cn) ir
DLK santykių suma neturi būti didesnė už vienetą:

C1
C2
Cn


 1 . Lietuvos
DLK1 DLK2
DLKn

higienos normos HN 35:2007 10.11 punkte azoto (IV) oksidas (azoto dioksidas) ir anglies (II)
oksidas (anglies monoksidas) nustatyti, kaip suminiu poveikiu pasižymintys cheminių
medžiagų mišiniai. Atsižvelgiant į tai, apskaičiuota bendra azoto (IV) oksido (azoto dioksido) ir
anglies (II) oksido (anglies monoksido) koncentracijų santykių ir tų medžiagų DLK suma
gyvenamosios aplinkos ore (žr. 5.8. lent.):
5.8. lentelė. Azoto (IV) oksido (azoto dioksido) ir anglies (II) oksido (anglies monoksido)
koncentracijų santykių ir tų medžiagų DLK sumos įvertinimas

Teršalai

1
Azoto (IV) oksidas (azoto
dioksidas)
Anglies (II) oksidas (anglies
monoksidas)

Apskaičiuota
teršalo
didžiausia
koncentracija
įvertinus foninę
taršą1,
µg/m3
2
50,46 µg/m3 - 1
valandos
364,4 µg/m3
(8 valandų)

Didžiausiai leidžiama
teršalų koncentracija
(DLK) gyvenamosios
aplinkos ore2, µg/m3

Koncentracijų
santykiai
(2 ir 3 stulpelių
reikšmių
santykiai)

DLK
suma

3

4

5

85 µg/m3 – vienkartinė

0,59

3000 µg/m3 – paros

0,12

0,71

Pastaba:
1
– Duomenys iš 5.6. lentelės.
2
- Didžiausiai leidžiamos teršalų koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore nustatytos Lietuvos higienos
normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos
ore“.

Skaičiavimais nustatyta, kad gyvenamosios aplinkos ore medžiagų (azoto (IV) oksido ir
anglies oksido) numatomų koncentracijų ir DLK suma neturėtų būti didesnė už vienetą, kas
atitinka higienos normos HN 35:2007 9 punkto nuostatą. Kiti PŪV metu į aplinkos orą
numatomi išmesti teršalai nepatenka į Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia
leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ 10 ir 11
punktuose nustatytus cheminių medžiagų derinius, todėl nei suminio, nei potencijuojančio
poveikio emisijos neturėtų. PŪV metu numatomų oro teršalų emisijos neturėtų suminio
poveikio gyvenamosios aplinkos orui.
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5.2. galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į
ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus: aprašoma kiekviena numatoma
vykdyti veikla (veiklos etapas), kurios metu susidarys ir į aplinkos orą išsiskirs
kvapai, kvapus skleidžiančios cheminės medžiagos, kvapų susidarymo šaltiniai
(stacionarūs organizuoti ir neorganizuoti) ir jų ypatybės, jų vietos (koordinatės, schema)
ir išmetamų kvapų emisijų skaičiavimai (skaičiavimo metodikos), vietovės meteorologinės
sąlygos, aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė: pateikiami duomenys, naudoti
numatomų skleidžiamų kvapų koncentracijai aplinkos ore skaičiuoti, naudotos
skaičiavimo metodikos, informacija apie kvapų koncentracijos skaičiavimo parinktis
(reljefas, pastatai, nuosėdos, emisijų kitimas laiko atžvilgiu ir t. t.), jei tokios buvo
naudotos, naudota kompiuterinė programinė įranga, naudotos cheminių medžiagų kvapų
slenkstinės vertės, kvapų koncentracijos skaičiavimo rezultatai (pagal galimybes
įvertinant ir greta planuojamos ūkinės veiklos esančių kvapų susidarymo šaltinių,
galinčių turėti poveikį visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonų riboms,
skleidžiamą taršą) ir jų analizė (skaičiavimų lentelės, žemėlapiai ar pan.), nurodomas
skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, taršos sklaidos žingsnio dydis, taršos
sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis; pateikiama aplinkos oro užterštumo
kvapais prognozė ir galimas poveikis visuomenės sveikatai.
Didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė pagal Lietuvos higienos normą HN
121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, gyvenamosios
aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Pagal atliktus skaičiavimus,
numatomų išmesti teršalų kvapo slenksčio vertės nurodytos Lietuvos higienos normoje HN
35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore“ (žr. 5.9. lent. žemiau).
5.9. lentelė. Numatomų išmesti teršalų koncentracijų palyginimas su kvapo slenksčio
vertėmis gyvenamosios aplinkos ore
Numatomi išmesti teršalai1
Anglies monoksidas
Azoto dioksidas
Kietosios dalelės (KD)
Geležies oksidai
Mangano oksidai
Lakūs organiniai junginiai
(nediferencijuoti)

Bekvapis
Bekvapis
Bekvapis
Bekvapis
Bekvapis

Kvapo
slenksčio
vertė2,
mg/m3
-

Bekvapis

-

Kvapo pobūdis2

(LOJ)

Europinio kvapo
vieneto vertė3,
OUE/m3
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma

Pastaba:
1
– Duomenys pagal Ataskaitos 5.1 punkto 5.6. lentelę.
2
– Kvapo slenksčio vertės nurodytos Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų
(teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“.
3
- Europinio kvapo vieneto vertė apskaičiuojama teršalo koncentracijos vertę dalinant iš kvapo slenksčio vertės.

Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ nereglamentuoja PŪV numatomų išmesti oro teršalų
kvapų slenkstinių verčių. Numatomi išmesti oro teršalai neturi būdingo kvapo, t.y. – yra
bekvapės medžiagos, todėl kvapai į aplinką nesklistų. Higienos normoje HN 35:2007
numatomiems išmesti teršalams nėra nustatytos kvapų slenkstinės vertės (minimalios medžiagų
koncentracijos ore kvapui pajusti), todėl Europiniai kvapo vienetai nenustatomi ir nevertinami.
Daroma išvada, kad PŪV neturėtų neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu
gyvenamosios aplinkos ore.
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5.3. fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį
visuomenės sveikatai, vertinimas: esamos būklės įvertinimas, taršos šaltinių (stacionarių ir mobilių)
aprašymas, jų ypatybės bei vieta (schema), informacija apie skleidžiamą taršą (emisijas), šios taršos
ribiniai dydžiai, taršos sklidimo prognozė / sklaidos modeliavimo rezultatai (lentelės, žemėlapiai):
5.3.1. pateikiami planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo
emisijos duomenys, pateikiamos stacionarių triukšmo šaltinių gamintojų techninių specifikacijų,
kuriose pateikta informacija apie stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą (garso
galingumo lygį), kopijos, nurodomas stacionarių triukšmo šaltinių darbo pobūdis ir darbo laikas,
triukšmo šaltinių, esančių patalpų viduje, vertinimui pateikiamos pastato (pastatų) išorinių sienų oro
garso izoliavimo Rw rodiklis (rodikliai), pastato patalpų tūris, plotas, aukštis; tais atvejais, kai
stacionarių triukšmo šaltinių gamintojai nepateikia informacijos apie planuojamų įrengti (įrengtų)
stacionarių triukšmo šaltinių spinduliuojamą triukšmą, šie duomenys gali būti gauti pagal 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“, 19.1–
19.3 papunkčiuose nurodytus ar lygiaverčius Lietuvos standartus kitoje vykdomoje ūkinėje veikloje
atlikus jau naudojamų ekvivalentiškų stacionarių triukšmo šaltinių garso slėgio lygio ar garso
intensyvumo matavimus garso galingumui apskaičiuoti.
Labiausiai tikėtinas triukšmo šaltinis veiklos metu – metalų laužo ir kitų stabiagabaričių medžiagų
krovos darbai pastatuose. Atsižvelgiant į pastatų išsidėstymą, labiausiai tikėtina pastatuose skleidžiamo
triukšmo į aplinką kryptis – pro epizodiškai atidaromus automobilinius vartus (žr. 5.3.1 pav.). Metalų laužas
ir kitos atliekos ar medžiagos prieš paruošiant transportavimui yra kaupiamos (kraunamos) keliose pastatų
vietose, kur pakrautuvo ar mobilaus krano pagalba pakeliamas iš vienos vietos ir iškraunamas kitoje vietoje.
Labiausiai triukšmą sukeltų krovos darbai: iš 2-3 m aukščio krentantis ant grindinio ar į konteinerį metalų
laužas. Triukšmą taip pat sukeltų metalų laužo pakrovimo į transporto priemones arba konteinerius darbai,
kuomet mechanizuotai laužas pakeliamas ir paleidžiamas į konteinerį iš kelių metrų aukščio. Sandėliavimo
vietoje metalų laužas įprastai perstumiamas iš vienos vietos į kitą naudojant autopakrautuvą. Pastatų
konstrukcijos užtikrintų triukšmo slopinimą, kadangi sienos tipas – mūras, stogo ir grindinio dangos – betono
plokštės, stogo danga – betoninės sijos, todėl triukšmas iš pastato sklistų per epizodiškai atveriamus
(4x3,5m) pastato vartus. Ties pastatu esančioje atviroje aikštelėje – kieme numatomas autotransporto
judėjimas ties pastatu (privažiavimas, įvažiavimas ir išvažiavimas), todėl šis triukšmo šaltinis laikomas
plotiniu triukšmo šaltiniu (transporto manevravimas aikštelėje ties pastatu). Triukšmui įtakos turėtų taip pat
autotransporto judėjimas į PŪV vietą ir iš PŪV vietos (žr. 5.3. Pav.) per kelio atkarpas – linijiniai triukšmo
šaltiniai. Veiklos vykdymo vietoje darbo maksimalus laikas numatomas nuo 800 iki 1800 val., todėl
vertinamas triukšmas tik dienos metu (7.00-19.00 val.).

5.3. Pav. PŪV triukšmo šaltinių schema
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Stacionarus triukšmo šaltinis.
PŪV prognozuojamas triukšmas vertinamas atsižvelgiant į vienu metu pastate veikiančius
kelis triukšmo šaltinius, pasižyminčius skirtingais garso lygio slėgiais (dBA), kurie kartu
rezonuotų. Atsižvelgiant į darbų specifiką, galintys įtakoti triukšmą veiklos procesai išskaidomi
į atskirus triukšmo šaltinius, priklausomai nuo naudojamų įrengimų ir technikos. Pastato viduje
naudojamos technikos ir įrengimų maksimalūs garso slėgio lygiai pateikiami 5.10. lent.
5.10. lentelė. PŪV pastato viduje naudojamos technikos ir įrengimų maksimalūs garso
slėgio lygiai (garso slėgio lygiai betarpiškai nuo triukšmo šaltinių)
Darbo procesai

Naudojamos technikos ir įrengimų triukšmo
šaltiniai
Šakiniai krautuvai – ratiniai
(Įskaitant krovos proceso triukšmą)

Antžeminės technikos
naudojimas

Įrangos naudojimas
pastato viduje

Mobilūs kranai – ratiniai
(įskaitant krovos proceso triukšmą)
Sunkvežimiai (vilkikai)
(judėjimo greitis iki 40 km/h)
Krovininiai mikroautobusai ir lengvieji
sunkvežimiai (judėjimo greitis iki 40 km/h)
Lengvieji automobiliai (judėjimo greitis iki 40
km/h)

Garso slėgio
lygiai, dBA
73-751
80
70 – 87
76-80
76-78
74

Pjūklai (elektriniai) (darbo režimu)

79

Dujų pjovikliai

66

Laidų perdirbimo įrenginys

862

PŪV naudojama įranga

H 2,5-3,5 EVO, Linde
Naudojant vidutinio dydžio mobilų
hidraulinį kraną
Sunkvežimis (Mercedes-Benz 510
arba Volvo analogai)
Klientų transportas (modeliai
neapibrėžti)
Klientų transportas (modeliai
neapibrėžti)
Elektriniai diskiniai pjūklai „Boch
metabo“
Kilnojama metalo pjaustymo dujomis
(metano/propano/acetileno) įrangą
Guidetti Sincro 530 Eko kabelių
smulkinimo ir separavimo įrenginys

Duomenų šaltiniai:
Sunkiosios statybos įrangos triukšmo tyrimas naudojant dozimetriją ir laiko judesio tyrimus (angl. k. - Heavy construction equipment
noise study using dosimetry and time-motion studies). National Institute for Occupational Safety and Health. Prieiga per internetą:
https://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/hcens.pdf
Triukšmo duomenų bazės atnaujinimas numatant triukšmą statybose ir atvirose vietose (angl. k. - Update of noise database for prediction
of noise on construction and open sites).
Prieiga internete: file:///C:/Users/Windows/Downloads/NO01043_5581_FRP.pdf
Statybos pramonės keliamas triukšmas: dirbantys inžinieriai (angl. k. - Construction industry noise exposures: operating engineers).
University of Washington. Prieiga per internetą: http://depts.washington.edu/occnoise/content/operengIDweb.pdf
Pastabos:
1
– Planuojamo naudoti šakinio pakrautuvo „Linde“ (H 2,5-3,5 arba 391-00 EVO serijos) skleidžiamas triukšmas pagal gamintojo
techninių specifikacijų duomenis, priega per internetą:
https://www.linde-mh.com/media/Datasheets/EN_ds_h14_20_br391evo_en_g_0315.pdf
2
- Planuojamo naudoti laidų nužievinimo įrenginio „Guidetti Sincro 530 Eko“ skleidžiamas triukšmas pagal gamintojo Guidetti
recycling
systems
techninių
specifikacijų
duomenis,
prieiga
per
internetą:
http://ecologico.gr/wpcontent/uploads/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1SINCRO-EKO-530.pdf

PŪV gamybos pastatų viduje suminis (veikiančių vienu metu ir esančių vienas šalia kito)
visų triukšmo šaltinių garso slėgio (ekvivalentinio garso slėgio) lygis sudarytų iki 90,67 dBA
(žr. PŪV prognozuojamo triukšmo ataskaitą Ataskaitos 5 priede). Atvira aikštelė ties pastatais
būtų naudojama tik transporto priemonių privažiavimo tikslams ir ūkinei veiklai nebūtų
naudojama, todėl aikštelėje ties pastatu (iš vartų pusės) triukšmą sukeltų judantis transportas,
kur triukšmo šaltiniai – mobilūs triukšmo šaltiniai - transportas (žr. 5.3.2 punkte žemiau).
Pastatuose skleidžiamas triukšmas (90,67 dBA) būtų slopinamas tiek naudojamų pastatų
išorinėmis ir vidinėmis sienomis (išorinės sienos – 3 plytų mūras su izoliacine ertme, vidinės
sienos – vienos eilės plytų mūras), tiek greta esančių pramoninės paskirties pastatų sienomis (3
eilių plytų mūras) (žr. 5.3.1. pav. žemiau). Ties PŪV pastatu esančią atvirą aikštelę juosia 2,5
m. aukščio mūrinė tvora (3 eilių plytų mūras), kuri taip pat slopina skleidžiamo triukšmo lygį.
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5.3.1. Pav. Stacionarių triukšmo šaltinių išsidėstymas pastatuose ir aikštelėje ties
pastatu
Skaičiavimuose atsižvelgta į pataisą dėl garso sklidimo pastatų viduje, kuri įvertinama
pagal formulę:

kur: Lp – emisijos garso slėgis (dBA), Lw – triukšmo šaltinio pastatuose garso slėgio lygis
(90,67 dBA), Q – garso sklidimo krypties koeficientas, α – pastato konstrukcijų paviršiaus
garso absorcijos koeficientas, π = 3,14, r – atstumas nuo triukšmo šaltinio (m), S – pastatų,
kuriuose yra triukšmo šaltiniai, bendras plotas (m2). Atskirų triukšmo šaltinių pastatuose
atstumas nuo vidinių sienų priimamas 1-2 m, atsižvelgiant į technikos (pakrautuvo ir krano)
gabaritus, naudojamų pastatų bendras plotas (S) – 1542 m2 (žr. Ataskaitos 5 priedo 1 punktą),
garso sklidimo krypties koeficientas (Q), laikant, kad garso šaltiniai yra pastatų erdvės centre,
lygus - 1. Naudojamų pastatų išorinių sienų (3 eilių plytų mūras su izoliaciniu tarpu), vidinių
pertvarų (vienos eilės plytų mūras) ir išorinių ir vidinių vartų (2,5 cm storio medžio lentos)
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paviršiaus garso absorbcijos koeficientas (α) pasirenkami pagal CadnaA programos standartus,
atsižvelgiant į sienų (pertvarų) konstrukcijų garso izoliavimo charakteristikas (žr. 5.10.1 lent.).
Vertinant sklindantį triukšmą į aplinką iš gamybinių pastatų patalpų atsižvelgiama ir į tai,
kad 3 iš 4 naudojamų pastatų šonų yra juosiami gretimų pastatų sienomis (t.y. – pastatai
„prijungti“ vienas prie kito), kas dar labiau sumažina sklindančio garso slėgį (patalpų paviršių
garso absorbcijos koeficientai α sumuojami).
5.10.1 lentelė. Sienų (pertvarų) konstrukcijų garso izoliavimo charakteristikos
Sienų (perdangų)
konstrukcijos tipas2
Išorinės sienos – 3
eilių plytų mūras (su
izoliacine ertme)
Vidinės pertvaros –
vienos eilės betono
(silikatinių) plytų
mūras
Mediniai vartai
(išoriniai ir vidiniai)

Konstrukcijos
(sienos) storis
(horizontalus)1,
cm

Garso izoliavimo rodiklis (dBA), priklausomai
nuo dažnio (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

Vidutinė
reikšmė1
Rw

54

53

56

62

69

78

84

67

11

32

30

32

38

45

49

38

25

21

17

22

24

30

36

25

Pastabos:
1
- Pastatų akustika ir vibracija: teorija ir praktika (angl. k. - Building acoustics and vibration: theory and
practice). Prieiga per internetą: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789812838346_bmatter
2
– Faktinis naudojamų pastatų išorinių sieninių konstrukcijų tipas – 3 eilių plytų mūras, kur išorinių sienų
horizontalus storis 50-60 cm. Vidinių vienos eilės plytų mūro sienų faktinis storis – 10-15 cm, išorinių (4x4,5 m)
medinių lentų vartų faktinis storis – 2-3 cm.

Pagal esamą naudojamų pastatų išorinių sienų tipą bei atsižvelgiant į tai, kad pastatus
juosia gretimų pastatų sienos, sienų (suminis) garso izoliavimo rodiklis už sienų (išskyrus sieną
ties vartais) praktiškai visiškai slopintų iš pastatų sklindantį triukšmą. Atsižvelgiant į pastatų
išsidėstymą, labiausiai tikėtina pastatuose skleidžiamo triukšmo į aplinką kryptis – pro atvirus
automobilinius vartus (žr. 5.3.1 pav.), kurie atidaromi/uždaromi įvažiuojant/išvažiuojant
transportui. Darbo metu, t.y. – didžiąją darbo laiko dalį, automobiliniai vartai laikomi
uždarytais, tačiau dėl transporto judėjimo jie būtų atidaromi. Pagal 5.10.1 lentelės duomenis,
numatoma, kad vidutiniškai per dieną į veiklavietę atvyktų iki 8 sunkvežimių, iki 12 lengvųjų
krovininių automobilių ir iki 32 lengvųjų automobilių. Atlikus modeliavimą buvo priimta, kad
pastato vartai būtų atviri visą laiką, todėl jų atidarinėjimo dažnumas (atvykstant ir išvykstant
autotransportui) triukšmo prognozavimui neturėtų įtakos (todėl pastato vartų darinėjimo
dažnumas, tuo pačiu poveikis triukšmo sklaidai, nėra vertinamas). Atviroje aikštelėje ties
pastatu (iš vartų pusės) triukšmą sukeltų judantis transportas, kur triukšmo šaltiniai – mobilūs
triukšmo šaltiniai - transportas (žr. 5.3.2 punkte žemiau).
5.3.2. pateikiami įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją
ir pan.) mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys, mobiliųjų
triukšmo šaltinių judėjimo maršrutai (schemos) įmonės teritorijoje, galimi su įmonės
veikla susijusių mobiliųjų triukšmo šaltinių privažiavimo maršrutai; darbo laikas ir
judėjimo sąlygos; pateikiami įmonės teritorijoje esančių automobilių aikštelių duomenys
(plotas, išsidėstymas, vietų skaičius), naudojimo laikas.
Į PŪV vietą transportas patektų per R. Kalantos gatvę (žr. 5.4. pav.). R. Kalantos gatvė
priskiriama B2 kategorijos pagrindinei keturių juostų gatvei (Kauno miesto bendrojo plano
2013-2023 m. esamos būklės analizė/inžinerinė aplinka, 2011, prieiga per internetą:
http://old.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrasis_planas_esama_bukle).
Numatomas vienas pagrindinis transporto maršrutas ir alternatyvus (atsarginis) maršrutas (žr.
5.4. pav.). Pagrindinis transporto judėjimo maršrutas numatomas per pramoninę teritoriją nekertant
gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties kvartalų (urbanizuotų teritorijų). Iš R. Kalantos gatvės
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transportas judėtų per gatvės atšaką abipus kurios išsidėstę pramoninės (iš dalies - komercinės)
paskirties pastatai - R. Kalantos g. 34, 28, 30, 32, 34B. Gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties
pastatų šioje gatvės atkarpoje nėra. Alternatyvus (atsarginis) transporto maršrutas numatomas
naudoti tik išskirtiniais atvejais, kai nebūtų įmanoma naudotis pagrindiniu transporto maršrutu –
avarijos, netikėtų techninių kliūčių (pvz., užvirtusio medžio) ir pan. atvejais ir tik tol, kol nebus
pašalintos kliūtys. Alternatyvus maršrutas praeitų per R. Kalantos ir Jėgainės gatvių sankryžą
dalinai kertant gyvenamąjį kvartalą. Alternatyvaus kelio atkarpa praeitų pro keturis dviaukščius
daugiabučius gyvenamuosius namus – R. Kalantos g. 46 ir 48, Jėgainės g. 23 ir 25.
Ties PŪV vieta nebus eksploatuojamos automobilių aikštelės. Visas patenkantis transportas,
gabenantis tvarkymui atliekas (arba išgabenantis iš pastatų), pateks į pastatus pro automobilinius
vartus, kurie įprastai laikomi uždaryti.
Mobilūs triukšmo šaltiniai. Mobilūs triukšmo šaltiniai planuojamoje ūkinėje veikloje bus
lengvieji automobiliai ir sunkiasvoris transportas. Numatomas vienas pagrindinis transporto
maršrutas ir alternatyvus (atsarginis) maršrutas (žr. 5.4. pav.). Pagrindinis transporto judėjimo
maršrutas numatomas per pramoninę teritoriją nekertant gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties
kvartalų (urbanizuotų teritorijų). Iš R. Kalantos gatvės transportas judėtų per gatvės atšaką abipus
kurios išsidėstę pramoninės (iš dalies - komercinės) paskirties pastatai - R. Kalantos g. 34, 28, 30,
32, 34B. Gyvenamųjų ar visuomeninės paskirties pastatų šioje gatvės atkarpoje nėra. Alternatyvus
(atsarginis) transporto maršrutas numatomas naudoti tik išskirtiniais atvejais, kai nebūtų įmanoma
naudotis pagrindiniu transporto maršrutu – avarijos, netikėtų techninių kliūčių (pvz., užvirtusio
medžio) ir pan. atvejais ir tik tol, kol nebus pašalintos kliūtys. Alternatyvus maršrutas praeitų per
R. Kalantos ir Jėgainės gatvių sankryžą dalinai kertant gyvenamąjį kvartalą. Alternatyvaus kelio
atkarpa praeitų pro keturis dviaukščius daugiabučius gyvenamuosius namus – R. Kalantos g. 46 ir
48, Jėgainės g. 23 ir 25.

5.4. Pav. PŪV numatomas transporto judėjimo maršrutas
Šaltinis: Lietuvos erdvinės informacijos portalas, prieiga per internetą: http://www.geoportal.lt

Transporto manevravimas ties PŪV pastatais vyktų atviroje 30 x 50 m. dydžio aikštelėje
(plotiniame triukšmo šaltinyje), kurios išmatavimai pilnai užtikrina reikiamą plotą prasilenkti
priešpriešinėmis kryptimis judančiam transportui, tuo pačiu transporto spūsčių prevenciją PŪV
teritorijoje.
Tiek numatomas, tiek atsarginis transporto judėjimo maršrutas sudaro bendro naudojimo
susisiekiantį kelią, kuris santykinai išskiriamas į tris atkarpas (žr. 5.4.1. pav. ir 5.10.2. lent.): 1
– kelio atkarpa nuo I-ojo įvažiavimo iš R. Kalantos gatvės iki PŪV sklypo ribos, 2 – kelio
atkarpa PŪV sklypo ribose ir 3 – kelio atkarpa nuo II-ojo įvažiavimo iš R. Kalantos gatvės iki
PŪV sklypo ribos (žr. 5.4.1. pav.).
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5.4.1. pav. Planuojamų maršrutų keliais privažiuojami (pasiekiami) žemės sklypai
5.10.2. lentelė. Planuojamų maršrutų keliais privažiuojami (pasiekiami) žemės sklypai
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Planuojamais maršrutais privažiuojami žemės
sklypai (adresas, unikalus Nr.)
R. Kalantos g. 34, Un. Nr. 4400-2066-3107
R. Kalantos g. 34A, Un. Nr. 4400-0482-6106
R. Kalantos g. 28, Un. Nr. 4400-0482-5909
R. Kalantos g. 30, Un. Nr. 4400-0482-6339
R. Kalantos g. 32, Un. Nr. 4400-0482-6382
Jėgainės g. 6, Un. Nr. 4400-0482-6050
Jėgainės g. 4, Un. Nr. 4400-0533-0269
R. Kalantos g. 34B, Un. Nr. 4400-0533-0369
R. Kalantos g. 34C, Un. Nr. 4400-0533-0303
R. Kalantos g. 46, sklypas nesuformuotas
R. Kalantos g. 48, Un. Nr. 4400-4953-7066
Jėgainės g. 23 ir 25, sklypas nesuformuotas
Jėgainės g. 10P ir 10A, Un. Nr. 1901-0201-0009
Jėgainės g. 21, Un. Nr. 4400-1629-0494
Jėgainės g. 8, sklypas nesuformuotas

Kelio atkarpos apibūdinimas
Kelio atkarpa nuo I-ojo įvažiavimo iš R.
Kalantos gatvės iki PŪV sklypo ribos

Kelio atkarpa PŪV sklypo ribose

Kelio atkarpa nuo II-ojo įvažiavimo iš R.
Kalantos gatvės iki PŪV sklypo ribos

Pagal 5.4.1. pav. ir 5.10.2. lentelės duomenis, planuojamų transporto judėjimo pagrindinio
ir papildomo (atsarginio) maršrutų trajektorija yra bendro naudojimo apylankos pobūdžio
pravažiuojamasis kelias, kurio trajektorija nepertraukiamai susisiekia su R. Kalantos gatve: Iojo įvažiavimo – ties R. Kalantos g. 34, o II-ojo – ties R. Kalantos ir Jėgainės gatvių sankryža
(tarp R. Kalantos g. 46 ir 48). Dalis planuojamo transporto maršruto eina per PŪV žemės
sklypą, kuriam yra nustatyti 8 automobilinio kelio servitutai, suteikiantys teisę važiuoti
77

transporto priemonėmis į žemės sklypus (per PŪV sklypą) arba per gretimus žemės sklypus (į
PŪV sklypą) (žr. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Ataskaitos 1
priede): 1 – į žemės sklypą R. Kalantos g. 34B (Un. Nr. 4400-0533-0369), 2 – į žemės sklypą
R. Kalantos g. 34C (Un. Nr. 4400-0533-0303), 3 – per žemės sklypą Jėgainės g. 6 (Un. Nr.
4400-0482-6050), 4 – per žemės sklypą R. Kalantos g. 28 (Un. Nr. 4400-0482-5909), 5 – per
žemės sklypą R. Kalantos g. 34B (Un. Nr. 4400-0533-0369), 6 – į žemės sklypą Jėgainės g. 6
(Un. Nr. 4400-0482-6050) ir transformatorinės pastato, 7 – iki transformatorinės pastato per
PŪV žemės sklypą, 8 – į žemės sklypą R. Kalantos g. 30 (Un. Nr. 4400-0482-6339). Be
oficialiai įteisintų kelio servitutų (2004-2015 m. laikotarpiu), planuojami PŪV transporto
maršrutai (iš R. Kalantos gatvės I-ojo ir II-ojo įvažiavimų) jungia 15 žemės sklypų (žr. 5.10.2.
lent.), todėl nagrinėjamo kelio ruožas traktuojamas, kaip bendro naudojimo kelias.
Vidaus ir viešųjų kelių identifikavimas planuojamais transporto judėjimo maršrutais
Vertinant dėl transporto judėjimo skleidžiamą triukšmą ir jo atitikimą reglamentuojamoms
ribinėms vertėms, atliekant triukšmo modeliavimą būtina nustatyti (t.y. - identifikuoti) vidaus ir
viešos paskirties kelius, kuriais judės autotransportas, kadangi reglamentuojamos skirtingos
ribinės triukšmo vertės vidaus ir viešos paskirties kelių aplinkose. Triukšmo modeliavimo
vidaus privažiavimo keliuose kylančio triukšmo vertės lyginamos su Lietuvos higienos norma
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 4 punkte nurodytomis vertėmis – keliamo triukšmo lygis
ties SAZ ribomis negali viršyti 55 dBA (vietoje 65 dBA, nustatytų transporto triukšmo
veikiamose aplinkose – viešos paskirties keliuose).
Jėgainės gatvės dalis, juosianti gyvenamąjį kvartalą (arčiausi namai Nr. 9, 19, 21)
Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota, kaip pagalbinės paskirties dviejų eismo juostų
kelias (gatvė) (unikalus Nr. 4400-3095-0775) (žr. 5.4.2. pav.). Pagal Lietuvos Respublikos
kelių įstatymo 3 str. 3 d. 1 p., gatvės gyvenamosiose vietovėse, jungiamieji ir kiti keliai,
nepriskirti valstybinės reikšmės keliams, traktuojami, kaip vietinės reikšmės viešieji keliai.

5.4.2. Pav. Nekilnojamojo turto registro (NTR) centrinio duomenų banko išrašas – Jėgainės
gatvės dalis, įregistruota NTR kaip pagalbinės paskirties viešasis kelias (gatvė)
Šaltinis: Nekilnojamojo turto registras

Pagal Kauno miesto susisiekimo infrastruktūros Bendrojo plano 2013-2023 m. sprendinius
(prieiga per internetą: https://maps.kaunas.lt/bp/SUSISIEK/), Jėgainės gatvė (bendras ilgis –
537 m.) pažymėta kaip esanti D2 kategorijos gatvė, kurios, kaip viešojo kelio, ribos tęsiasi iki
pastatų, identifikuojamų numeriais Nr. 9, 19 ir 21 (žr. 5.4.3. pav.). Susisiekimo infrastruktūros
žemėlapyje, kitapus Jėgainės gatvės ribos, ties pastatais, identifikuojamais Nr. 4, 8, 10P ir 10A,
Jėgainės gatvės tęsinys jau nėra pažymėtas kaip viešasis kelias, todėl ši kelio atkarpa iki PŪV
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vietos traktuojama, kaip vidaus kelias. Taip pat įvažiavimas į PŪV vietą iš R. Kalantos (B2
kategorijos) gatvės priskirtinas vidaus keliui, kadangi šios gatvės tęsinys Susisiekimo
infrastruktūros žemėlapyje nėra pažymėtas kaip viešasis kelias (žr. 5.4.3. pav.).

5.4.3. Pav. Kauno miesto susisiekimo infrastruktūros Bendrojo plano 2013-2023 m. sprendinių
žemėlapio ištrauka
Šaltinis: https://maps.kaunas.lt/bp/SUSISIEK/

2018-06-26 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-342 patvirtintame Kauno miesto gatvių
sąraše ir Kauno miesto gatvių žemėlapyje Jėgainės gatvės dalis, juosianti arčiausiai PŪV vietai
esantį gyvenamąjį kvartalą taip pat yra pažymėta, kaip viešasis kelias (gatvė), kuri tęsiasi iki
Jėgainės g. 4 ir 8 negyvenamos paskirties pastatų sankirtos (žr. 5.4.4. pav.).

5.4.4. Pav. Kauno miesto gatvių žemėlapio išrašas
Šaltinis: https://maps.kaunas.lt/gatves/
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Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis, Jėgainės gatvės
tęsinys nuo gyvenamųjų kvartalų (sankirtoje tarp Jėgainės g. 4 ir 8 negyvenamos paskirties
pastatų) iki planuojamos veiklos vykdymo vietos praeina per du suformuotus žemės sklypus: R.
Kalantos g. 32, unikalus Nr. 4400-0482-6382 ir Jėgainės g. 6, unikalus Nr. 4400-0482-6050.
Įvažiavimas į šiuos sklypus naudojančių juridinių asmenų teritorijas yra atskirtas tvora ir
uždaromais vartais, sutampančiais su žemės sklypo, R. Kalantos g. 32, ribomis (žr. 5.4.5. pav.).

5.4.5. Pav. Į PŪV vietą numatomi vidaus keliai ir vidaus kelio pradžia iš Jėgainės gatvės
Šaltinis: www.regia.lt

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes (žr. 5.4.2., 5.4.3. ir 5.4.4. pav.), konstatuotina, kad
Jėgainės gatvės dalis iki įvažiavimo į PŪV teritoriją (žemės sklypo) pradžios, kaip D2
kategorijos viešasis kelias juosia gyvenamos paskirties kvartalą, kur triukšmo ribiniai
dydžiai reglamentuojami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte, būtent – iš
viešojo naudojimo gatvės kelių transporto priemonių eismo sukeliamo triukšmo ribiniai
dydžiai, kur ekvivalentinio triukšmo ribinis dydis (dienos metu) – 65 dBA.
Jėgainės gatvės tęsinys kitapus Jėgainės g. ribos ties pastatų Nr. 9, 19, 21 - nuo įvažiavimo
vartų iki PŪV vietos traktuojamas kaip vidaus kelias, apibrėžiamas Lietuvos Respublikos kelių
įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punkte – fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų
padalinių reikmėms naudojami keliai, šiuo atveju - ribotų teritorijų kiemų keliai, nepriskirti
viešiesiems keliams, kur triukšmo ribiniai dydžiai reglamentuojami Lietuvos higienos normos
HN 33:2011 1 lentelės 4 punkte, būtent – gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto
sukeliamą triukšmą, ribiniai dydžiai (dienos metu) – 55 dBA.
PŪV metu numatomas trijų kategorijų transporto priemonių judėjimas:
1 – sunkiuoju krovininiu transportu (N3 kategorijos) 20-25 t (vidutiniškai – 20 t)
keliamosios galios sunkvežimiais (Mercedes ar kt. analogais).
2 – krovininiais mikroautobusais ir lengvaisiais sunkvežimiais (N1 ir N2 kategorijos),
kurių pakrauta masė nuo iki 3,5 t ir nuo 3,5 t iki 12 t.
3 – lengvaisiais automobiliais (M1 kategorijos) su priekabomis ar be jų.
Transporto judėjimo srautas (t.y. – transporto priemonių) poreikis planuojamas
atsižvelgiant į numatomų transportuoti atliekų ir medžiagų kiekius iš PŪV vykdymo vietos ar į
PŪV vietą. Vienu metu numatoma, kad iš PŪV vietos ar į PŪV vietą galėtų judėti iki 2-3
transporto priemonių, kurios judėtų kartu (įprastai transporto priemonės juda pakaitomis po
vieną). Didžiausią dalį į PŪV vietą atvykstančio transporto sudarytų lengvieji automobiliai,
kadangi jais fiziniai asmenys nedidelėmis siuntomis atvežtų atliekas (pvz., skalbimo mašinas,
radiatorius, akumuliatorius ir pan.). Lengvaisiais automobiliais atliekas įprastai atvežtų
gyventojai (fiziniai asmenys).
PŪV gatvės eismo intensyvumas yra labai didelis - R. Kalantos gatvės eismo intensyvumas
dienos metu – 2300 aut/h (arba 27600 aut/d.d. dienos metu 600 – 1800 val.). Dėl PŪV transporto
judėjimas R. Kalantos gatve vidutiniškai numatomas apie 52 aut./d.d. (įvažiuojantis ir
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išvažiuojantis iš PŪV vietos transportas) (žr. 5.11. lent.). Tai sudarytų atitinkamai iki 0,18 %
(vidutiniškai numatomo) viso transporto eismo intensyvumo dienos metu R. Kalantos gatvėje.
Numatoma, kad į PŪV vietą atvykstančio ir išvykstančio transporto pasiskirstytų sekančiai
(žr. 5.11. lent.):
5.11. lentelė. Planuojamas transporto priemonių judėjimo intensyvumas į PŪV vietą
Transporto priemonių
kategorija
Sunkusis krovininis
transportas, kurio bendra
pakrauta masė 20-25 t. (N3
kategorijos)
Krovininiai mikroautobusai
ir lengvieji sunkvežimiai,
kurių bendra pakrauta masė
iki 12 t (N1 ir N2
kategorijos)
Lengvieji automobiliai su
priekabomis ar be jų (M1
kategorija)

Numatomas transporto judėjimo intensyvumas
Automobilių skaičius
Automobilių skaičius
Automobilių skaičius
per metus
per darbo dieną
per valandą
00
00
(darbo dienomis)
(8 – 17 val.)
2080, iš jų:
1872 – pagrindiniu
7 (pagrindiniu)
Iki 1
maršrutu,
208 – atsarginiu
Iki 1 (atsarginiu)
Iki 1
maršrutu
3120, iš jų:
2808 – pagrindiniu
11 (pagrindiniu)
Iki 2
maršrutu,
312 – atsarginiu
Iki 1 (atsarginiu)
Iki 1
maršrutu
8320, iš jų:
7488 – pagrindiniu
29 (pagrindiniu)
Iki 4
maršrutu,
832 – atsarginiu
Iki 4 (atsarginiu)
Iki 1
maršrutu

Iš viso:
13520
52
6-7
Pastaba: Pagrindiniu transporto judėjimo maršrutu numatoma apie 90 proc. viso transporto srauto,
alternatyvaus (atsarginio) transporto maršrutu numatoma apie 10 proc. transporto srauto.

Planuojamos transporto priemonių judėjimo sąlygos pateikiamos 5.12. lent.
5.12. lentelė. Planuojamos transporto priemonių judėjimo sąlygos
Parametras

Reikšmė

Lengvųjų (M1 kategorijos) transporto
priemonių judėjimo intensyvumas

8 aut/h

Lengvųjų automobilių greitis maršute

20 km/h

Mikroautobusų ir lengvųjų sunkvežimių
(N1 ir N2 kategorijų), kurių pakrautas
svoris iki 12 t, judėjimo intensyvumas
Sunkiojo krovininio transporto (N3
kategorijos), kurio pakrauto bendras
svoris virš 20 t, judėjimo intensyvumas

4 aut/h

2 aut/h

Sunkiojo krovininio transporto judėjimo
greitis

20 km/h

Kelio dangos pobūdis

Porėtas
asfaltas

Pastatų aukštis

7m

Koeficientas, apibūdinantis kelio dangos
garso atspindėjimą ar sugėrimą.

0

Paaiškinimai
Numatoma, kad per valandą maksimaliai galėtų atvykti 4 lengvieji
automobiliai, kurie tuo pačiu maršrutu ir išvyktų, t.y. – 8 atvykimų ir
išvykimų per 1 val.
Alternatyvaus maršruto kertančio gyvenamąją zoną ties R. Kalantos
g. (namai Nr. 46 ir 48) ir Jėgainės g. (namai Nr. 23 ir 25) sankryža
leidžiamas transporto greitis – ne daugiau nei 20 km/h (kelių eismo
taisyklių 176.1. p.)
Numatoma, kad per valandą maksimaliai galėtų atvykti 2
mikroautobusai ar lengvieji sunkvežimiai, kurie tuo pačiu maršrutu ir
išvyktų, t.y. – 4 atvykimų ir išvykimų per 1 val.
Numatoma, kad per valandą maksimaliai galėtų atvykti 1 sunkusis
krovininis transportas, kuris tuo pačiu maršrutu ir išvyktų, t.y. – 2
atvykimų ir išvykimų per 1 val.
Alternatyvaus maršruto kertančio gyvenamąją zoną ties R. Kalantos
g. (namai Nr. 46 ir 48) ir Jėgainės g. (namai Nr. 23 ir 25) sankryža
leidžiamas transporto greitis – ne daugiau nei 20 km/h (kelių eismo
taisyklių 176.1. p.)
Kelio atkarpa nuo R. Kalantos gatvės yra padengta asfalto danga,
kuri yra dalinai susidėvėjusi, ir neturi lygaus bei vientiso paviršiaus.
Arčiausi maršrute gyvenamieji namai (R. Kalantos g. 46 ir 48 bei
Jėgainės g. 23 ir 25) yra dviaukščiai pastatai, kurių aukštis (įskaitant
stogo viršutinį kraštą) apie 7 m.
Kai kelio paviršiaus danga yra tvirto pagrindo, tai laikoma, kad garso
visiškai nesugeria ir koeficientas prilyginamas 0.

81

5.3.3. nurodoma naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė
įranga, naudotas skaičiavimo standartas, triukšmo rodikliai, vietovės meteorologinės
sąlygos, skaičiavimų aukštis, modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio
dydis, taršos sklaidos žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis.
Triukšmo skaičiavimo programinė įranga.
Stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas
naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement –
kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio
apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos 4
pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai (5.12. lent.):
5.12. Lentelė. PŪV prognozuojamo triukšmo skaičiavimams naudoti standartai
Eil Nr.

Vertinamos akustinių taršos
šaltinių grupės

1

Pramoninės triukšmas

2

Kelių transporto triukšmas

Programinėje įrangoje įgyvendintos triukšmo modeliavimo metodikos ir
standartai
- ISO 9613 incl. VBUI (International, EC-Interim)
- CONCAWE (International)
- VDI 2714, VDI 2720 (Germany)
- DIN 18005 (Germany)
- ÖAL Richtlinie Nr. 28 (Austria)
- BS 5228 (United Kingdom)
- Nordic General Prediction Method (Scandinavia)
- NORD 2000 (Scandinavia)
- Ljud från vindkraftverk (Sweden)
- Harmonoise, P2P calculation model (International)
- NMPB08 - Industry (France)
- CNOSSOS-EU (2014)
- NMPB-Routes-96 (France, EC-Interim)
- RLS-90, VBUS (Germany)
- DIN 18005 (Germany)
- RVS 04.02.11 (Austria)
- STL 86 (Switzerland)
- SonRoad (Switzerland)
- CRTN (United Kingdom)
- TemaNord 1996:525 (Scandinavia)
- Czech Method (Czech Republic)
- NMPB-Routes-08 (France)
- TNM (USA)
- CNOSSOS-EU (2014)

Duomenų šaltinis: programinės įrangos gamintojo DataKustik GmbH (Vokietija) teikiama informacija, prieiga per internetą:
http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa/modeling-and-calculation/calculation-standards/

Triukšmo modeliavimo sąlygos. Skaičiuojant triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos
palankiausios sąlygos triukšmo sklidimui:
 triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 4,0 m;
 oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%;
 triukšmo slopinimas - įvertinti gretimų statinių aukščiai nagrinėjamoje teritorijoje,
įvertintos dangų absorbcinės charakteristikos, taip pat įvertintas veiklos vykdymo pastatų ir
gretimų pastatų sienų bei tvorų konstrukcijų pobūdis triukšmo slopinimui.
 Įvertintas triukšmo šaltinių darbo režimas. Laikoma, kad vienu metu dirbtų visi
triukšmo šaltiniai. Priimama, kad iš pastato vidaus triukšmas sklistų per nuolat atidarytus
vartus (t.y. – nepalankiausiomis sąlygomis).
Triukšmo ribiniai dydžiai. Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei
jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m birželio 13 d. įsakymu Nr.
VN604). Higienos norma nustato triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.
Gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje triukšmas vertinamas
pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius (žr. 5.13. lent. žemiau).
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5.13. lentelė. Taikomi didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 33:2011
Eil.
Nr.

1.

2.

Objekto pavadinimas
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje,
išskyrus transporto sukeliamo triukšmo

Paros laikas, val.*

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

7–19

65

19–22

60

22–7

55

7–19

55

19–22

50

22–7

45

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos
triukšmo valdymo įstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L dienos), vakaro triukšmo rodiklio
(Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.

Planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamas triukšmas vertinamas pagal Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamus didžiausius leidžiamus
triukšmo ribinius dydžius gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamo
triukšmo.
Planuojamos ūkinės veiklos transportui važiuojant viešo naudojimo keliais ir gatvėmis,
prognozuojamas triukšmas vertinamas pagal didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius
gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo.
PŪV įtakojamo triukšmo vertinimo taškai. Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos
HN 33:2011 taikymo sritį – gyvenamieji ir visuomeninės paskirties objektai, pasirenkami
planuojamos ūkinės veiklos triukšmo įtakojami vertinimo taškai. Pasirenkami PŪV triukšmo
poveikio vertinimo taškai - greta PŪV vietos esančios arčiausios gyvenamosios ir
visuomeninės paskirties teritorijos. Arčiausiai PŪV vietos gyvenamoji ir visuomeninės
paskirties teritorija - individualių namų kvartalas Jėgainės gatvėje (iki 10 namų). Teritorijoje
vyrauja mažaaukščiai namai, pereinantys į 3 aukštų daugiabučius, išsidėstančius išilgai R.
Kalantos gatve. Arčiausiai esantys gyvenamieji namai – Jėgainės g. 9, 19 yra nutolę 200 m nuo
PŪV vietos.
Prognozuojami triukšmo lygiai. Kadangi PŪV dar nevykdoma, todėl prognozuojamo
triukšmo lygio skaičiavimai atlikti modeliavimo būdu. PŪV įtakojamas triukšmas
(ekvivalentinis garso slėgio lygis) arčiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinkoje įvertintas su didžiausiai leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais, nustatytais Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtintoje LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m
birželio 13 d. įsakymu Nr. VN604).
Stacionarus triukšmo šaltinio rodikliai. Naudojant CadnaA programinę įrangą įvertinus
PŪV stacionaraus triukšmo šaltinio prognozuojamą triukšmą, nustatyta, kad PŪV triukšmo
rodikliai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršytų HN 33:2011 ribinių verčių (žr. 5.5.
pav.).
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5.5. Pav. Planuojamos ūkinės veiklos stacionaraus triukšmo šaltinio prognozuojamas triukšmas
(dienos metu)
Šaltinis: Prognozuojamo triukšmo ataskaita (žr. Ataskaitos 5 priedą)
Vieta
HN 33:2011 ribinė vertė

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis, dBA
L(dienos)

L(vakaro)

L(nakties)

55

50

45

Artimiausia gyvenamoji aplinka (namų kvartalas Jėgainės gatvėje)

11,4 - 17,3

-

-

Ties planuojamos SAZ ribomis

46,9 – 52,1

-

-

Pagal PŪV stacionarių triukšmo šaltinių prognozuojamo triukšmo žemėlapį (žr. 5.5. pav.)
nustatyta, kad ties PŪV veiklavietės ribomis, apribotomis naudojamais pastatais ir kiemo
aikštelės ribomis (ir sutampančiomis su planuojamos SAZ ribomis), prognozuojamo triukšmo
ekvivalentinis lygis siektų nuo 46,9 iki 52,1 dBA visomis kryptimis nuo pastato vartų pusės bei
atviros aikštelės, kas neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai
dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyto
gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, ekvivalentinio garso
slėgio lygio dienos metu (7 – 19 val.) - 55 dBA.
Dėl PŪV eksploatuojamo stacionaraus triukšmo šaltinio arčiausioje gyvenamojoje
aplinkoje (ties gyvenamuoju namu Jėgainės g. 9) prognozuojamas triukšmas siektų 17,3 dBA,
kas neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyto gyvenamųjų
pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, ekvivalentinio garso slėgio lygio
dienos metu (7 – 19 val.) - 55 dBA.
Ties veiklavietės ribomis (0,3425 ha ploto), sutampančiomis su numatomos SAZ ribomis,
stacionaraus triukšmo šaltinio skleidžiamo ekvivalentinio triukšmo lygis dienos metu (46,952,1 dBA) neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011„Triukšmo ribiniai dydžiai
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gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyto gyvenamųjų
pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, ekvivalentinio garso slėgio lygio
dienos metu (7 – 19 val.) - 55 dBA.
Vertinant gautus triukšmo rezultatus gyvenamoje aplinkoje, daroma išvada, kad PŪV
stacionarių triukšmo šaltinių keliamas triukšmas gyvenamoje aplinkoje nebus girdimas.
Transporto triukšmo rodikliai. PŪV transporto judėjimo įtaka triukšmui ties arčiausia
gyvenamąja aplinka vertinama atsižvelgiant į privažiavimo (į veiklavietę) kelių pobūdį – vidaus
arba viešieji keliai. Kaip buvo minėta 5.3.2. punkte (žr. 5.4.2., 5.4.3. ir 5.4.4. pav.), Jėgainės
gatvės dalis iki įvažiavimo į PŪV teritoriją (žemės sklypo) pradžios, kaip D2 kategorijos
viešasis kelias juosia gyvenamos paskirties kvartalą, kur triukšmo ribiniai dydžiai
reglamentuojami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte, būtent – iš viešojo
naudojimo gatvės kelių transporto priemonių eismo sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai, kur
ekvivalentinio triukšmo ribinis dydis (dienos metu) – 65 dBA.
Jėgainės gatvės tęsinys kitapus Jėgainės g. ribos ties pastatų Nr. 9, 19, 21 - nuo įvažiavimo
į PŪV sklypą (R. Kalantos g. 32) vartų ir kelias pagrindiniu maršrutu nuo R. Kalantos
(įvažiavimas pro R. Kalantos g. 34) iki PŪV vietos traktuojamas kaip vidaus kelias,
apibrėžiamas Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punkte – fizinių ar
juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių reikmėms naudojami keliai, šiuo atveju ribotų teritorijų kiemų keliai, nepriskirti viešiesiems keliams, kur triukšmo ribiniai dydžiai
reglamentuojami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 1 lentelės 4 punkte, būtent –
gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, ribiniai dydžiai (dienos
metu) – 55 dBA.
Atsižvelgiant į tai, buvo sumodeliuoti skleidžiamo triukšmo lygiai dėl numatomo
transporto judėjimo pagrindiniu ir atsarginiu transporto maršrutais (žr. 5.6. pav.):

5.6. Pav. Planuojamos ūkinės veiklos transporto (pagrindinis transporto važiavimo maršrutas)
prognozuojamas triukšmas (dienos metu)
Šaltinis: Prognozuojamo triukšmo ataskaita (žr. Ataskaitos 5 priedą)
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Artimiausia gyvenamoji ar visuomeninės
paskirties aplinka
HN 33:2011 ribinė vertė

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis
L(dienos), dBA
Neveikiamoje transporto
Veikiamoje transporto
triukšmo aplinkoje1
triukšmo aplinkoje2
55 dBA
65 dBA

Atsarginiu transporto maršrutu (vietinės reikšmės viešuoju keliu iki įvažiavimo vartų į PŪV sklypą) judančio
transporto keliamas triukšmas gyvenamosiose teritorijose
R. Kalantos g. 46
47,4
Jėgainės g. 17

-

37,5

Jėgainės g. 19

-

39,1

Jėgainės g. 21

-

42,3

Jėgainės g. 23

-

44,9

Jėgainės g. 25
47,8
Atsarginiu transporto maršrutu (vidiniu keliu nuo įvažiavimo vartų į PŪV sklypą) judančio transporto keliamas
triukšmas gyvenamosiose teritorijose
R. Kalantos g. 46
47,4
Jėgainės g. 17

37,5

-

Jėgainės g. 19

39,1

-

Jėgainės g. 21

42,3

-

Jėgainės g. 23

44,9

-

Jėgainės g. 25
47,8
Pagrindiniu transporto maršrutu (vidiniais keliais) judančio transporto keliamas triukšmas gyvenamose
teritorijose
R. Kalantos g. 40
21,0
Jėgainės g. 7, 9

29,0

-

Vidiniais keliais judančio transporto keliamas triukšmas PŪV vietoje
Ties planuojamos SAZ ribomis

<35 - 55

-

– triukšmo ribinis dydis (55 dBA) gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, nustatytas Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 4 punkte.
2
- triukšmo ribinis dydis (65 dBA) gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, nustatytas Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 3 punkte.
1

Apskaičiuoti PŪV transporto (mobilūs) triukšmo rodikliai ties gyvenamąja aplinka
neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo
ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos periodu (tiek
veikiamoje transporto triukšmo, tiek ne) (žr. 5.5. ir 5.6. pav.).
Planuojamos veiklos skleidžiamo triukšmo (tiek stacionaraus, tiek transporto)
ekvivalentinis lygis ties arčiausia gyvenamąja aplinka, neveikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo (R. Kalantos g. 40, 46, Jėgainės g. 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23 ir 25), siektų 11,4-17,3
dBA (dėl stacionarių triukšmo šaltinių) ir 21-47,8 dBA (dėl transporto judėjimo), kas
neviršytų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 4 punkte
nustatyto ribinio dydžio dienos metu (55 dBA).
Planuojamos veiklos skleidžiamo triukšmo (tiek stacionaraus, tiek transporto)
ekvivalentinis lygis ties arčiausia gyvenamąja aplinka, veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo (R. Kalantos g. 40, 46, Jėgainės g. 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23 ir 25), siektų 11,4-17,3
dBA (dėl stacionarių triukšmo šaltinių) ir 21-47,8 dBA (dėl transporto judėjimo), kas
neviršytų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 3 punkte
nustatyto ribinio dydžio dienos metu (65 dBA).
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Atsižvelgiant į prognozuojamo transporto triukšmo rezultatus (žr. 5.5. ir 5.6. pav.),
didžiausią įtaką triukšmui turėtų transporto judėjimas R. Kalantos ir Jėgainės gatvėmis, kur
triukšmas ties gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinka siektų 21 – 47,8 dBA
(ties PŪV veiklavietės ribomis, tapatinamomis su planuojamos SAZ ribomis, siektų iki 55
dBA).
Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos metu suminis
ekvivalentinis triukšmo lygis neviršytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių
dienos metu taikomų gyvenamajai teritorijai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymo Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ patvirtinimo” reikalavimais. Triukšmo mažinimo priemonių nenumatoma, nes
pareiškiama veikla neviršytų nustatytų leistinų triukšmo normų gyvenamojoje aplinkoje.
Prognozuojamo triukšmo korekcija dėl temperatūrinės inversijos virš Nemuno upės
Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo rodiklių apskaičiavimui programa CadnaA buvo
naudojamas standartas ISO 9613-2:1996, kuris apibrėžia lauke sklindančio garso silpninimo
apskaičiavimą prognozuojant aplinkos triukšmo lygius atitinkamu atstumu nuo įvairių triukšmo
šaltinių. Šiame metode triukšmo prognozei vertinamos garso sklidimui palankiausios
meteorologinės sąlygos, kur triukšmo modelyje buvo vertintas blogiausias variantas, kai
paviršiai ir dangos yra pilnai atsispindintys garsą, kas atitinka triukšmo sklidimo sąlygas virš
vandens. Nacionalinio visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2013 m. parengtame
Triukšmo gyvenamojoje aplinkoje vertinimo ir valdymo modelio V skyriaus 2 dalyje
nurodoma, kad PŪV triukšmo sklaidos skaičiavimuose taikomas metodas neapima inversijos
sąlygų virš vandens paviršiaus, todėl garso slėgio lygiai gali būti didesni nei prognozuojami.
Atsižvelgiant į tai, papildomai įvertinama virš Nemuno upės inversijos įtaka PŪV
prognozuojamam triukšmo lygiui.
Triukšmą nagrinėjantys specialistai [17] temperatūrinę inversiją priskiria vienam iš
meteorologinių veiksnių, kur inversija įprastai pasireiškia anksti ryte virš didelių paviršinių
vandens telkinių (ežerų, jūrų), taip pat išilgai upių slėnių (šiuo atveju – ir Nemuno upės
akvatorijos). Temperatūrinė inversija atsiranda ties žemės ar vandens paviršiumi vertikalia
kryptimi, kuomet susidaro temperatūros gradientas – temperatūra ties paviršiumi yra žemesnė
nei aukštesniuose oro sluoksniuose ir didėja kylant aukštyn [20]. Inversija, kaip meteorologinis
reiškinys, sudaro sąlygas garso bangų tolesnei pernašai, dėl ko garso sklidimo atstumas, tuo
pačiu ir garso lygis (dBA) būna didesnis, nei būtų ties paviršiumi nesant temperatūros
inversijos [17]. Inversija apibūdinama temperatūros gradiento dydžiu - temperatūros (oC)
pokyčiu, tenkančiu 100 m vertikaliam atstumui. Pagal tai inversijos stiprumas klasifikuojamas
naudojant Paskalio-Giffordo atmosferos stabilumo klasifikavimo sistemą išskiriant silpną
inversiją (iki 1,5 oC/100 m), vidutinę inversiją (1,5-4 oC/100 m) ir stiprią inversiją (virš 8
o
C/100 m). Literatūroje [20] teigiama, kad inversijos stiprumas atskirose geografinėse vietovėse
iš esmės priklauso nuo iškrentančių metinių kritulių kiekių: iki 500 mm (t.y. – sausringose
vietovėse) ir virš 500 mm (nesausringose vietovėse). Didesnis nei 4 oC/100 m temperatūros
gradientas yra būdingas sausesnio klimato zonoms, o virš 8 oC/100 m – ypač sauso klimato
vietovėms [19]. Temperatūrinė inversija klimatinėse juostose su būdinga metų sezonų kaita
pasireiškia 30 % kalendorinių metų laikotarpio – metų šaltuoju periodu (žiemos metu) ir tamsiu
paros laiku [20]. Inversija įprastai pasireiškia anksti ryte virš didelių paviršinių vandens telkinių
(ežerų, jūrų), taip pat išilgai upių slėnių (šiuo atveju – ir Nemuno upės akvatorijos) [17].
Empirinių tyrimų literatūroje [19] teigiama, kad garso lygio stiprėjimas virš inversijos
paviršiaus yra tiesiogiai proporcingas temperatūros gradientui. Tai yra, kuo temperatūros
gradientas yra didesnis (temperatūra kinta sparčiau vertikalia kryptimi), tuo garso lygis virš
inversijos paviršiaus būna stipresnis. Tai aiškinama tuo, kad kuo sparčiau kinta temperatūra
vertikalia kryptimi, tuo žemesniame lygyje yra temperatūros inversijos buferinė zona,
atspindinti garso bangas žemesniame aukštyje.
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Temperatūrinės inversijos įtaka sklindančio garso lygiui. Teorinių ir empirinių tyrimų literatūroje
vienareikšmiškai teigiama, kad temperatūrinė inversija garso lygį stiprina, tačiau tikslios įvertinančios
skaičiavimo metodikos ar formulės pagal kurią būtų galima apskaičiuoti temperatūrinės inversijos įtaką garso
sklidimui vandens paviršiumi nėra. Tai susiję su tuo, kad temperatūrinės inversijos reiškinys pagal
kiekybinius parametrus nėra paprastai įvertinamas, nes turi daug kintamų komponentų – temperatūros
gradientą, inversijos aukštį, inversijos vandens paviršiaus plotą, vandens telkinio temperatūrą, atmosferos
slėgį, geografines sąlygas ir net vietinės augalinės paklotės ypatumus. Todėl temperatūrinė inversija, kaip
meteorologinis reiškinys, gali būti tik kokybiškai konstatuojamas pagal žinomus požymius (pvz., dienos
laiką, metų sezoną, atmosferos slėgį bei iš dalies temperatūros skirtumus vandens paviršiuje ir aukštesniuose
atmosferos sluoksniuose), tačiau negali būti tiksliai apibūdinamas pagal atskirus parametrus. Atsižvelgiant į
tai, temperatūrinė inversija, vertinant garso sklaidą, priskiriama bendrai prie meteorologinių reiškinių (tokių
kaip vėjas, krituliai ir kt.), įtakojančių garso lygį.
Dėl atmosferos refrakcijos (inversijos sąlygomis) garso bangos yra atspindimos, kas gali sustiprinti
garso lygį įprastai 3-10 dBA (esant temperatūros gradientui iki 4 oC/100 m) [19]. 2014 m. Kanadoje buvo
atlikti tyrimai, įvertinant meteorologinių reiškinių įtaka triukšmo prognozavimo tikslumui CadnaA programa
[21], modeliuojant triukšmo sklaidą ir lyginant triukšmo prognozę su empiriniais triukšmo lygio matavimų
duomenimis. Tyrimai buvo atlikti Vankuverio jūrų uosto terminale, tarp kurio ir miesto kvartalų randasi
vandens telkinys (Robert Bank Terminal). Tyrimais buvo nustatyta, kad garso lygis virš vandens telkinio
paviršiaus inversijos sąlygomis sustiprėja 3-3,3 dBA [21]. Kiti šaltiniai [20] teigia, kad dėl temperatūrinės
inversijos sklindantis garso lygis gali būti įprastai didesnis 5-10 dBA, nei tuo atveju, kuomet inversijos nėra.
Literatūroje ([19], [20]) aprašomi atvejai, kuomet inversija, sutampanti kartu su ekstremalaus stiprumo vėju,
garso lygį gali padidinti iki 20 dBA, tačiau šie atvejai yra ypač reti ir būdingi ypač sauso klimato vietovėse
(temperatūros gradientui esant virš 8 oC/100 m). Pažymėtina, kad neigiamas temperatūrinis gradientas
(kuomet temperatūra mažėja vertikalaus vektoriaus kryptimi), priešingai nei teigiamas gradientas inversijos
atveju, garso lygį silpnina. Priklausomai nuo temperatūros gradiento (teigiamo arba neigiamo), garso lygis
virš vandens paviršiaus gali skirtis ±10 dBA [17], [18] nei nesant temperatūrinio gradiento.
Apžvelgus literatūros šaltinius konstatuotina, kad esant inversijos sąlygom virš Nemuno upės paviršiaus
prognozuojamas triukšmo lygis dėl PŪV gali sustiprėti iki 10 dBA, atsižvelgiant į tai, kad PŪV vietos
klimatinės sąlygos atitinka vidutinio klimato juostai būdingą inversijos temperatūrinį gradientą iki 4 oC/100
m ir kritulių kiekį nemažesnį kaip 500 mm per metus.
Vertinant PŪV triukšmą ties gyvenamaisiais kvartalais, esančiais kitapus Nemuno upės (žr. 5.7. pav.),
pirmiausia buvo nustatytas triukšmo silpnėjimas dėl atstumo (nuo triukšmo poveikio zonos iki vertinimo
taškų). PŪV triukšmo lygis arčiausio poveikio zonoje parenkamas pagal sklypo ribas (sutampančias su
tvoromis) iki Nemuno gatvės iš triukšmo modeliavimo žemėlapių, pateiktų Ataskaitos 5.5. ir 5.6 pav. Gauti
rezultatai (žr. 5.14. lent.) buvo įvertinti atsižvelgiant į inversijos sąlygas virš Nemuno upės paviršiaus,
laikant, kad virš Nemuno upės paviršiaus prognozuojamas triukšmo lygis dėl PŪV gali sustiprėti iki 10 dBA.

5.7. Pav. Gyvenamųjų kvartalų išsidėstymas PŪV atžvilgiu kitapus Nemuno upės
Papildomi triukšmo skaičiavimai atlikti pagal International standard ISO 9613-2 „Acoustics –
Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation“ (ISO 9613-2
Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso slopinimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas). Garso
silpnėjimas dėl atstumo skaičiuojamas pagal formulę:
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kur:
d – garso (triukšmo) sklidimo atstumas (nuotolis nuo triukšmo šaltinio), m;
d0 – atskaitos atstumas, d0=1 m.
Atsižvelgiant į (1) formulę, triukšmo lygio silpnėjimas dėl atstumo, neatsižvelgiant į kitus veiksnius
(atmosferos, žemės ir vandens paviršių ir kt.) pateikiamas 5.8. pav.

5.8. Pav. Garso lygio silpnėjimas dėl atstumo (neatsižvelgiant į kitus veiksnius)
Pagal tai apskaičiuojamas PŪV triukšmo šaltinių įtakojamas triukšmas ties gyvenamaisiais kvartalais,
esančiais kitapus Nemuno upės (žr. 5.14. lent).
5.14. lentelė. PŪV triukšmo šaltinių įtakojamas triukšmas ties gyvenamaisiais kvartalais, esančiais
kitapus Nemuno upės, įvertinant inversijos sąlygas.

Vertinimo
taškai1

Gyvenamasis
kvartalas,
apribotas
Kruonio,
Taurakiemio
ir Pakuonio
gatvėmis

Suplanuotas
gyvenamasis
kvartalas
Kruonio
gatvėje.

Vertinamas
triukšmas2

PŪV vietos
(stacionarus, dienos)
Transporto triukšmas
(pagrindinis
transporto važiavimo
maršrutas – vidaus
kelias)
Transporto triukšmas
(atsarginis transporto
važiavimo maršrutas
– vidaus kelias)
PŪV vietos
(stacionarus, dienos)
Transporto triukšmas
(pagrindinis
transporto važiavimo
maršrutas)
Transporto triukšmas
(atsarginis transporto
važiavimo maršrutas)

Arčiausias
atstumas
nuo
triukšmo
poveikio
zonos iki
vertinimo
taškų

Triukšmo
lygis
šaltiniuose
ties
Nemuno
upės
priekrante2

Triukšmo lygio
silpnėjimas dėl
atstumo,
neatsižvelgiant į
kitus veiksnius3

Apskaičiuotas
triukšmo lygis,
neatsižvelgiant
į inversijos
sąlygas

Apskaičiuotas
triukšmo
lygis,
atsižvelgus į
inversijos
sąlygas4

Triukšmo
ribinės
vertės5

500 m

46,9 dBA

45,0 dBA

1,9 dBA

11,9 dBA

55 dBA

300 m

45-50 dBA
maks. – 50
dBA

40,5 dBA

9,5 dBA

19,5 dBA

55 dBA

500 m

45-50 dBA
maks. – 50
dBA

45,0 dBA

5 dBA

15 dBA

55 dBA

300 m

46,9 dBA

40,5 dBA

6,4 dBA

16,4 dBA

55 dBA

350 m

45-50 dBA
maks. – 50
dBA

41,9 dBA

8,1 dBA

18,1 dBA

55 dBA

300 m

45-50 dBA
maks. – 50
dBA

40,5 dBA

9,5 dBA

19,5 dBA

55 dBA

Pastaba:
1
– žr. 5.7. pav.;
2
– žr. 5.5. ir 5.6. pav.;
3
– garso lygio silpnėjimas apskaičiuotas pagal (1) formulę, taip pat žr. 5.8. pav.;
4
– priimama, kad esant inversijos sąlygom virš Nemuno upės paviršiaus prognozuojamas triukšmo lygis dėl PŪV gali sustiprėti iki 10
dBA;
5

– duomenys iš 5.13. lentelės.

Išvada dėl PŪV triukšmo sklaidos ties gyvenamaisiais kvartalais, esančiais kitapus
Nemuno upės įvertinant inversijos sąlygas: apskaičiuoti triukšmo lygiai ties gyvenamaisiais
kvartalais, esančiais kitapus Nemuno upės įvertinant inversijos sąlygas, siektų nuo 11,9 iki 19,5
dBA, atsižvelgiant į tikėtiną maksimalų inversijos poveikį virš Nemuno upės – 10 dBA garso
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lygio sustiprėjimą. Esančioje ir suplanuotoje gyvenamoje aplinkoje, apribotoje Kruonio,
Pakuonio, Taurakiemio gatvėmis, triukšmo lygiai, net ir esant inversijos sąlygoms, nesiektų
ribinių verčių.
PŪV prognozuojamo suminio triukšmo poveikio išvada:
Planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis tiek ties arčiausia
gyvenamąja aplinka neviršytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių dienos
metu taikomų gyvenamajai teritorijai (tiek veikiamoje transporto triukšmo, tiek neveikiamoje),
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymo Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo” reikalavimais. Triukšmo
mažinimo priemonių nenumatoma, nes pareiškiama veikla neviršytų nustatytų leistinų triukšmo
normų esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje bei visuomeninėje aplinkoje.
5.3.4. pateikiami nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys: radiotechninių
objektų techniniai duomenys pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto
ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200
„Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; papildomai
nurodoma skaičiavimams naudota elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos programa,
naudotas skaičiavimo standartas ir / ar metodas, skaičiavimų aukštis, modeliavimo
teritorijos dydis, elektromagnetinės spinduliuotės sklaidos žingsnio dydis, taršos sklaidos
žemėlapio koordinačių sistema ir mastelis.
Punktas nepildomas, kadangi planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatoma naudoti
nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
5.4. įvertinami kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką
darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės
aktuose, aprašomas galimas jų poveikis visuomenės sveikatai.
Išnagrinėjus ūkinės veiklos vykdytojo pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą,
technologinius procesus, taršos veiksnius, taršos emisiją, nustatytą modeliavimo būdu vykdant
veiklą galima teigti, kad nagrinėjamu ūkinės veiklos metu fizinę aplinką įtakotų šie veiksniai:

Technologinių procesų (stacionarus taršos šaltinis) ir atvykstančio/išvykstančio
automobilinio transporto skleidžiama fizinė tarša – triukšmas.

Technologinių procesų skleidžiama cheminė tarša – oro tarša.
Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai,
kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, PŪV
nenumatomi.
5.5. gali būti identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos
visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai,
psichologiniai), kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose
teisės aktuose (gali būti naudojami kokybinio pobūdžio įvertinimo (aprašomieji) metodai,
pavyzdžiui, pateikiami mokslinių tyrimų, tam tikrų visuomenės grupių apklausos
duomenys, analizės, ekspertų nuomonės, konkrečios teritorijos situacijos analizė ir pan.).
Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai,
kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, PŪV
nenumatomi.
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6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS
BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI (ATASKAITOJE PATEIKIAMAS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS,
DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TARŠOS PREVENCIJOS ARBA MAŽINIMO
GALIMYBES IR ATITINKAMŲ PLANUOJAMŲ ARBA ĮGYVENDINTŲ PRIEMONIŲ
VEIKSMINGUMĄ, SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE
APLINKOJE IR TIES SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOMIS POKYČIAI ĮDIEGUS
ŠIAS PRIEMONES).
Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės:

Įrenginių, mechanizmų nuolatinė techninė priežiūra, kad nebūtų viršijamos gamyklinės
triukšmo techninės charakteristikos ir aplinkos oro cheminės taršos normos.

Generuojamo triukšmo valdymo priemonių (vietinių ir bendrųjų) sistemos kūrimas ir
įgyvendinimas.

Naudojamos teritorijos nuolatinė priežiūra, mechaniškai valant patalpas.

Administracijos politika, procedūrų planavimas ir sukūrimas, įgyvendinimas,
veiksmingumo tikrinimas, stebėjimai ir matavimai, vidaus auditas, reguliari aplinkosauginė ataskaita,
galimas įrenginio uždarymas, švaresnių technologijų kūrimas.
Ūkio subjekto administracijos politika aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos aspektu, ūkinės
veiklos procedūrų planavimas ir kontrolė turi užtikrinti emisijų į aplinkos orą ir triukšmo lygį
neviršijančius rodiklius, kuriais remiantis yra įvertintas ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos
pagrįstumas.

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ (ATASKAITOJE
ANALIZUOJAMI TIK TIE VISUOMENĖS GRUPIŲ DEMOGRAFINIAI IR
SVEIKATOS STATISTIKOS RODIKLIAI, KURIE YRA PRIEINAMI IR
REIKŠMINGI VERTINANT PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKĮ
VISUOMENĖS SVEIKATAI. PAGAL GALIMYBĘ IR REIKALINGUMĄ GALI BŪTI
ANALIZUOJAMI IR KITI PAPILDOMI RODIKLIAI. GALI BŪTI PATEIKIAMA
MOKSLINIŲ TYRIMŲ ARBA OFICIALIOSIOS STATISTIKOS APŽVALGA):
7.1. vietovės gyventojų demografiniai rodikliai (jei nėra prieinamų vietovės duomenų,
pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys).
Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2014 m. pradžioje
šalyje nuolatos gyveno – 2 943 472 gyventojai, o 2018 m. pradžioje – 2 808 901 gyventojų, kas
yra 134,6 tūkst. mažiau. 2014 m. 2014 m. pradžioje Kauno mieste gyveno 304012 žmonės
(Kauno apskrityje - 587238), o 2018 m. pradžioje Kauno mieste gyveno 288363 žmonės
(Kauno apskrityje - 563112), t. y. 15649 žmonėmis mažiau.
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Gyventoju tankumas - gyventojų skaičius, tenkantis tam tikros teritorijos plotui.
Gyventojų tankumas Lietuvoje 2018 m. – 43,0 žm./km2, Kauno apskrityje – 69,6 žm./km2,
Kauno mieste – 1836,7 žm./km2.

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių – gyventojų skaičius pagal atskiras amžiaus
intervalų grupes. Lietuvos Statistikos departamento viešai prieinamoje duomenų bazėje nėra
konkrečių duomenų apie 2014-2018 m. gyventojų amžiaus grupių pasiskirstymą Lietuvos
Respublikoje ir Kauno mieste. Paskutiniai konkretūs duomenys apie gyventojų pasiskirstymą
pagal amžių - 2011 m. Lietuvos Respublikos visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai,
prieinami viešai: Lietuvos Statistikos departamentas / gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal
teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo
rezultatai, 2013, Vilnius.

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 2011 m. Lietuvos Respublikos visuotinio
gyventojų ir būstų surašymo metu
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas / gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai, 2013, Vilnius. Prieiga per
interneta: https://osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-edition-file?id=8
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Paaiškinimai:
Darbingo amžiaus gyventojai – asmenys nuo 16 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
Pensinio amžiaus gyventojai – 1959–1989 m. pagal galiojančius šalies įstatymus nustatytas
moterų pensinis amžius buvo nuo 55 metų, vyrų – nuo 60 metų, 2001 m. moterų buvo nuo 57
metų ir 6 mėnesių, o vyrų – nuo 61 metų ir 6 mėn., 2011 m. atitinkamai nuo 60 metų ir nuo 62
metų ir 6 mėn.
Pagal 2011 m. Lietuvos Respublikos visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatus,
Kauno mieste didžiausią dalį sudarė darbingo amžiaus gyventojai (62 %), mažiausią dalį – 0-15
m. amžiaus gyventojai (15 %), likusią dalį – 23 % sudarė pensinio amžiaus gyventojai.
Kitas demografinis rodiklis, įvertinantis gyventojų pasiskirstymą pagal amžių – medianinis
gyventojų amžius – gyventojų amžiaus reikšmė, kuri atitinka gyventojų variacinės eilutės
vidurinę reikšmę, t.y. dalija gyventojus į dvi vienodas dalis taip, kad pusė jų yra jaunesni nei
medianinio amžiaus, kita pusė – vyresni.
Lietuvos Statistikos departamentas pateikia medieninio gyventojų amžiaus pasiskirstymą
pagal regionus ir savivaldybes. Kauno apskrityje ir Lietuvos Respublikoje medianinis
gyventojų amžius 2017-2018 m. buvo tapatus – 43 metai. Kauno mieste 2014-2018 m.
laikotarpiu medieninis gyventojų skaičius nekito ir buvo 42 metai, .t.y. – šiek tiek maženis nei
šalies ir regiono vidurkis (43 m.).

Lyginant gyventojų skaičių pagal lytį, moterų Kauno mieste, kaip ir šalyje bei Kauno
regione, gyveno daugiau nei vyrų. 2014-2018 m. laikotarpyje Kauno mieste moterų dalis
gyventojų struktūroje sudarė 27,4 – 28,4 proc. daugiau nei vyrų. Pažymėtina, kad lyginant su
bendra šalies gyventojų struktūra, Kauno mieste moterų skaičiaus santykinis perviršis yra
beveik du kartus didesnis nei šalies vidurkis. Tai rodo, kad Kauno mieste gyventojų struktūra
pagal lytį yra labiau asimetriška nei šalies vidurkis.
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Demografinės senatvės koeficientas parodo pagyvenusių (60 m. ir vyresnio amžiaus)
žmonių skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus. 2014 m. pradžioje šalyje
demografinės senatvės koeficientas siekė 126, 2018 m. pradžioje – 131. 2014 m. pradžioje
Kauno mieste šis rodiklis siekė 139, 2018 m. pradžioje – 141. Lyginant su Lietuvos Respublika
ir Kauno regionu, Kauno mieste demografinės senatvės koeficientas per pastaruosius 5 metus
(2014-2018 m.) yra apie 4-7 proc. didesnis nei šalies ir regiono vidurkis. Tai reiškia, kad Kauno
mieste pagyvenusių (60 m. ir vyresnių) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 m. yra
didesnis nei šalies vidurkis, .t.y. – pagyvenusių gyventojų dalis amžiaus struktūroje yra
didesnė.

Gimstamumas – rodiklis, parodantis gimusiųjų asmenų (vyrų ir moterų) skaičių per
atitinkamus kalendorinius metus. Lietuvoje dėl rinkos ekonomikos ir patirto ūkio nuosmukio,
dėl itin suprastėjusios šeimos padėties, jos transformacijos, pasireiškiančios šeimos kūrimo ir
vaikų gimdymo atidėjimu vėlesniam laikui dešimt metų gimstamumas mažėjo.
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2003-2005 m. šalyje šis rodiklis stabilizavosi ir pradėjo po truputį augti. 2014 m.
gimstamumo rodiklis šalyje siekė 29885 gyv., iš jų Kauno apskrityje – 5956, o Kauno mieste –
3163. Nežiūrint to, gimstamumo lygis 2016-2017 m. santykinai išliko žemas ir neužtikrino
kartų kaitos. Kauno mieste laikotarpiu 2014-2018 m. gimusiųjų skaičius sudarė 10 proc. šalies
gimstamumo ir 53 proc. – Kauno apskrities gimstamumo. Prognozuojama, kad maždaug per 10
metų gimstamumas gali šalyje didėti dėl taip vadinamo kompensacinio proceso, kai didėja
gimdančių motinų vidutinis amžius.
Mirtingumas. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2007
m. mirtingumas buvo pasiekęs aukščiausią lygį nuo 1950 m. – 45 624 (14,1/1000 gyventojų).
2013-2017 m. šis rodiklis sumažėjo. Sumažėjusio mirtingumo galima priežastis – sumažėjęs
gyventojų skaičius tiek šalyje, tiek Kauno mieste.

Vertinant gyventojų sveikatą, labai svarbus rodiklis yra kūdikių iki 1 metų mirtingumas,
kuris realiai atspindi šalies socialinę – ekonominę situaciją bei sveikatos priežiūros kokybę.
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis kūdikių mirtingumas šalyje, 2013 – 2017 m.
laikotarpiu svyravo nuo 85 iki 139, t.y. atskirais metai skirtumas sudarė 1,63 karto. Bendras
2013 – 2017 m. kūdikių iki 1 metų mirtingumo trendas šalyje – mažėjantis, Kauno apskrityje –
didėjantis, o Kauno mieste beveik nepakitęs.
Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi ne bendro mirtingumo, o mirtingumo nuo
pagrindinių priežasčių vertinimas. Pagrindinė mirties priežastis – liga arba sužalojimas,
sukėlęs patologinių būklių grandinę, tiesiogiai lėmusią mirtį, arba nelaimingo atsitikimo ar
smurto aplinkybės, sukėlusios mirtiną sužalojimą. Rodiklis rodo, kokios sveikatos problemos
visuomenėje yra aktualiausios ir kaip jos kinta.
Pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenis, 2017 m. pagal mirties
priežastis Lietuvos Respublikoje ir Kauno mieste vyravo kraujotakos sistemos ligos, kurios
sudarė daugiau nei pusę mirties priežasčių (atitinkamai 60 ir 59 proc.). Kita pagrindinė mirties
priežasčių tiek šalyje, tiek Kauno mieste buvo piktybiniai navikai (21 ir 23 proc.). Taip pat
nemažą dalį sudarė išorinės mirties priežastys (transporto įvykių, apsinuodijimų alkoholiu,
savižudybių, nužudymų ir kt.) (atitinkamai 8 ir 9 proc.). Mažiausią dalį mirtingumui turėjo
mirtys nuo infekcinių ligų.
Pažymėtina, kad mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų nekinta tiek Lietuvoje, tiek
Kauno mieste.
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2017 m. Prieiga per internetą:
http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Statistikos/Mirties_priezastys/MPR_2017_isankstiniai.pdf

Mirtingumą bei jo pokyčius atspindi vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT). Šis
rodiklis parodo, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro
amžiaus žmogus, jeigu visą būsimos tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje
gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 20132017 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė didėjo, nepaisant, kad 2015 m. šalyje ir Kauno
apskrityje nežymiai sumažėjo. Lyginant su šalies vidurkiu, Kauno apskrityje vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė 2013 – 2017 m. laikotarpiu vidutiniškai buvo apie 1 metus didesnė (šalyje –
74,72 VGT, Kauno apskrityje – 75,65 VGT). Lyginant su 2013 m., vidutinė gyvenimo trukmė
šalyje ir Kauno apskrityje padidėjo daugiau nei 1 metus (nuo 75,33 iki 76,38, kai šalyje nuo
74,02 iki 75,69).
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7.2. gyventojų sergamumo rodiklių analizė (jei nėra prieinamų vietovės duomenų,
pateikiami savivaldybės ar apskrities duomenys).
Sergamumas tam tikra liga (ar ligų grupe) - tai asmenų, kuriems metų bėgyje ambulatorinėse
sveikatos priežiūros įstaigose buvo naujai užregistruota duota liga, skaičius 100 000 gyventojų.
Rodiklis yra skaičiuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA:
asmenys, kuriems metų bėgyje buvo registruota liga iš duoto ligų kodų intervalo ir kuri buvo pažymėta
„+“, kaip ūmi liga arba pirmą kartą gyvenime diagnozuota lėtine liga. Kadangi nagrinėjama planuojama
ūkinė veikla, išmetami į aplinką oro teršalai bei triukšmas yra potencialūs įvairių kvėpavimo,
kraujotakos, virškinimo ir nervų sistemų susirgimų etimologiniai veiksniai. Visuomenės sveikatos
rodiklių apžvalga rengiama būtent šių, aktualių nagrinėjamai ūkinei veiklai, susirgimų atžvilgiu.
Nagrinėjami Kauno miesto gyventojų sergamumo ir mirtingumo rodikliai, t.y. nervų, virškinimo,
kraujotakos ir kvėpavimo sistemų sergamumo ir mirtingumo rodikliai, lyginant juos su atitinkamais
Lietuvos rodikliais. Buvo naudotasi Higienos instituto netiesioginio priėjimo (off-line) kompiuterine
Lietuvos sveikatos statistikos rodiklių sistemos prieiga per internetą: http://www.hi.lt/lt/np-lsris.html

Sergamumas nervų sistemos ligomis (G00-G99) 100 000 gyv.
Metai
2012
2013
2014
2015
2016

Kauno miestas
4565,61
4880,01
5957,36
6497,96
6842,62

Lietuvos Respublika
3833,66
4286,59
4842,1
5166,94
5509,9

Sergamumas nervų sistemos ligomis šalyje, taip pat Kauno mieste pagal paskutinius duomenis,
2012-2016 m. paskutinių penkerių metų laikotarpiu didėja. Kauno mieste šis rodiklis yra didesnis už
atitinkamą Lietuvos Respublikos rodiklį – ketverių metų vidurkis viršijamas 22 %.

Metai
2012
2013
2014
2015
2016

Mirusiųjų nuo nervų sistemos ligų sk. (G00-G99) 100000 gyv.
Kauno miestas
Lietuvos Respublika
11,01
17,44
13,42
20,18
16,52
20,53
16,36
20,28
15,58
21,2

Mirtingumo nuo nervų sistemos ligų rodiklis paskutinių penkių metų laikotarpiu
Lietuvoje ir Kauno mieste didėjo. Tačiau 2012-2016 m. laikotarpiu Kauno mieste mirtingumo
nuo nervų sistemos ligų rodiklis vidutiniškai mažesnis 37 % už šalies vidurkį, kur Kauno
mieste 100000 gyv. vidutiniškai siekė 14,5 gyv., kai šalies – 20 gyv.
Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis (I00-I99) 100000 gyv.
Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Lietuvoje, taip pat Kauno mieste iki 2016 m.
didėjo. Kauno mieste sergamumo kraujotakos sistemos ligomis rodiklis išlieka didesnis už
atitinkamą Lietuvos Respublikos rodiklį – penkerių paskutinių metų sergamumo kraujotakos
sistemos ligomis vidurkis Lietuvoje sudarė 5725 serg./100000 gyv., o Kauno mieste – 7905
serg./100000 gyv., kas 38 % viršija Lietuvos vidurkį.
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Metai
2012
2013
2014
2015
2016

Mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų sk. (I00-I99) 100000 gyv.
Kauno miestas
Lietuvos Respublika
741,83
775,49
716,97
789,84
711,3
768,12
788,38
811,97
772,18
805,48

Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis Lietuvoje eilę metų nežymiai didėja.
Kauno mieste šis mirtingumo rodiklis 2012-2016 m. laikotarpiu vidutiniškai siekė 746
gyv./100000 gyv., šalyje – 790 gyv./100000 gyv., kur Kauno mieste šis rodiklis nežymiai
mažesnis nei šalyje.
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis (K09-K93) 100000 gyv.
Sergamumas virškinimo sistemos ligomis Lietuvoje, taip pat Kauno mieste, didėja.
Paskutinių penkių metų laikotarpiu sergamumas virškinimo sistemos ligomis Lietuvoje
vidutiniškai siekė 7373 serg./100000 gyv., o Kauno mieste – 7287 serg./100000 gyv., kur
sergamumo rodikliai Kauno mieste beveik nesiskiria nuo šalies rodiklių.
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Mirusiųjų nuo virškinimo sistemos ligų sk. (K00-K99) 100000 gyv.
Metai
2012
2013
2014
2015
2016

Kauno miestas
60,87
75,95
70,37
74,1
72,81

Lietuvos Respublika
69,12
75,53
71,27
72,22
75,48

Mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklis Lietuvoje, taip pat ir Kauno mieste
paskutinių penkių metų laikotarpiu svyruoja. Kauno mieste 2012-2016 m. laikotarpiu šis
rodiklis vidutiniškai siekė 71 gyv./100000 gyv., šalyje – 73 gyv./100000 gyv. Mirtingumo nuo
virškinimo sistemos ligų rodiklio Kauno mieste ir šalyje tendencijos sutampa, beveik sutampa
ir rodiklių reikšmės.
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Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (J00-J99) 100000 gyv.
2010-2012 bei 2014 (atsižvelgiant į 2013) metų laikotarpiais sergamumas kvėpavimo
sistemos ligomis šalyje ir Kauno mieste buvo sumažėjęs, tačiau pastaruoju metu vėl auga. Per
penkerius paskutinius metus, sergamumo rodikliai (ir sergamumo svyravimas) kvėpavimo
sistemos ligomis Kauno mieste beveik sutampa su šalies tendencijomis. Penkerių metų (20122016 m.) sergamumo vidurkis 100000 gyv. siekė 25338 gyv., o Kauno mieste – 25141 gyv.

Metai
2012
2013
2014
2015
2016

Kauno miestas
22807,7
28112,3
24243,1
24787,6
25757,2

Lietuvos Respublika
22517,4
28230,7
24079,3
25379,7
26484,2

Mirusiųjų nuo kvėpavimo sistemos ligų sk. (J00-J99) 100000 gyv.
Metai
2012
2013
2014
2015
2016

Kauno miestas
34,65
32,74
29,73
34,38
34,88

Lietuvos Respublika
42
49,7
40,24
46,75
45,05

Penkerių metų mirusiųjų nuo kvėpavimo sistemos ligų 100000 gyv. rodiklis Kauno
mieste siekė vidutiniškai – 33 gyv., šalyje – 45 gyv., t.y. Kauno mieste šis rodiklis mažesnis 34
% nei šalyje. Nuo 2014 m. būdingos šio rodiklio didėjimo tendencijos tiek šalyje, tiek Kauno
mieste.
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7.3. gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė (aprašomos svarbiausios gyventojų rizikos grupės, ypač atkreipiant dėmesį į
pažeidžiamiausias grupes: vaikus, pagyvenusius žmones, mažas pajamas turinčiuosius ir kt.).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 patvirtintais Poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais šiame skyriuje turi būti įvertinamas nagrinėjamos ūkinės veiklos veikiamos populiacijos pasiskirstymas,
identifikuojant svarbiausias rizikos grupes, ypač atkreipiant dėmesį į pažeidžiamiausias grupes (vaikus, pagyvenusius žmones, mažas pajamas
turinčiuosius), nagrinėjant įvairiais aspektais: pagal amžių, lytį, šeimyninę padėtį, išsilavinimą ir pan.
7.1. lentelė. Ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms
VISUOMENĖS GRUPĖS

1. Veiklos poveikio zonoje esančios visuomenės grupės
(vietos populiacija)

Veiklos rūšys
ar priemonės,
taršos šaltiniai

Metalo laužo
ir joms
priskiriamų
atliekų
apdorojimas

Grupės dydis
(asm. skaičius)

Veiklos vykdymo
vietoje, žemės
sklype, nėra nuolat
būnančios ar
gyvenančios
visuomeninės
grupės.
Artimiausiai esantis
gyvenamasis
kvartalas (Jėgainės
g.) nuo PŪV vietos
(pastatų) randasi
200 m atstumu, o
nuo žemės sklypo
ribos – 60 m
atstumu.

Poveikis:
teigiamas (+)
neigiamas (-)

Neigiamas (-)

Komentarai ir pastabos
Į PŪV normatyvinės 100 m SAZ ribas patenka 5 pramoninės
paskirties žemės sklypai, į kuriuos nepatenka gyvenamosios ir
visuomeninės teritorijos (žr. Ataskaitos 11.1. pav. ir 8.3. lent.). Į
normatyvinės SAZ 100 m ribas nepatenka privačios namų
valdos ir/ar daugiabučiai gyvenamieji namai, gyvenančių
žmonių nėra (žr. Ataskaitos 8.2.1. punktą).
Planuojamos (mažinamos) SAZ ribose gyvenančių žmonių
skaičius. Planuojamos SAZ ribose (žr. Ataskaitos 11.1. pav.),
nustatomos PŪV naudojamo žemės sklypo, unikalus Nr. 44000482-6382, ribose, sutapatinant su naudojamo 0,3425 ha sklypo
ribomis), gyvenančių žmonių nėra. Planuojamos SAZ ribose
nėra gyvenamųjų namų, taip pat nėra suplanuota gyvenamųjų
namų statyba. Į planuojamą SAZ gyvenamieji namai nepatenka.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu nustačius, kad
planuojamai ūkinei veiklai naudojamo žemės sklypo ribų
cheminė ir fizikinė tarša neviršija ribinių verčių, sanitarinės
apsaugos zonos ribos gali būti nustatytos su veiklai naudojamo
žemės sklypo ribomis. Ūkinės veiklos vykdytojas privalės
užtikrinti, kad veiklos generuojama tarša už įmonės teritorijos
ribų neviršytų visuomenės sveikatos teisės aktais nustatytų
ribinių dydžių, nedarant neigiamo poveikio vietos populiacijos
sveikatai.
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2. Darbuotojai
3. Veiklos produktų vartotojai
4. Mažas pajamas turintys asmenys
5. Bedarbiai
6. Etninės grupės
7. Sergantys tam tikromis ligomis (lėtinėmis
priklausomybės ligomis ir pan.)
8. Neįgalieji
9. Vieniši asmenys
10. Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai, pabėgėliai
11. Benamiai
12. Kitos populiacijos grupės (areštuotieji, specialių
profesijų asmenys, atliekantys sunkų fizinį darbą ir pan.)
13. Kitos grupės (pavieniai asmenys)

Metalo laužo
ir joms
priskiriamų
atliekų
apdorojimas

Planuojama: 5-10
asmenų

Nevertinama

Darbuotojų darbo vietų rizikos veiksnių tyrimas, higieninis
įvertinimas nėra veiksnys įtakojantis sanitarinės apsaugos zonos
nustatymo būtinumą.
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama
Nevertinama

SAZ įrengimo būtinumas ir jei ji įrengiama, ribų nustatymas, kas ir yra šio PVS vertinimo tikslas, bei įregistravimas užtikrins, kad taršaus
objekto taršos poveikio, t.y. sanitarinės apsaugos zona nėra būtina arba nustatant jos ribas, sanitarinės apsaugos zonoje nebus planuojami ir
projektuojami gyvenamieji bei kiti taršai jautrūs visuomeniniai objektai ir tuo bus išvengiama galimo neigiamo veiklos poveikio įvairioms visuomenės
grupėms, visuomenės (vietos populiacijos) sveikatai.
7.4. gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių
duomenimis ir pan.).
Gyventojų demografiniai rodikliai: gyventojų skaičius, tankumas, pasiskirstymas pagal amžių, lytį, gimstamumas, mirtingumas, mirties priežasčių
struktūra, kūdikių mirtingumas, perinatalinis mirtingumas ir kiti reikalingi rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su nagrinėjamos
vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.1. punkte.
Gyventojų sergamumo rodikliai apskrities ir šalies mastu bei jų palyginimas su nagrinėjamos vietovės rodikliais pateikti Ataskaitos 7.2. punkte.
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7.5. planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei.
7.2. lentelė. Ūkinės veiklos poveikis (tiesioginis ir netiesioginis) sveikatai darantiems įtaką veiksniams
Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

1. Elgsenos ir
gyvensenos
veiksniai

1.1. Mitybos
įpročiai
1.2. Alkoholio
vartojimas
1.3. Rūkymas
1.4. Narkotinių
bei
psichotropinių
vaistų
vartojimas
1.5. Lošimas
1.6. Fizinis
aktyvumas
1.7. Saugus
seksas
1.8. Kita

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai
Planuojama ūkinė
veikla nesusijusi su
visuomenės ar atskirų
individų elgsenos ir
gyvensenos veiksniais,
darančiais įtaką sveikatai: jų neįtakoja ir
nėra jų įtakojama.
Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams prognozuojamas

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

teigiamas (+)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Rodiklių pokyčių
nebus

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos
Visuomenės elgsenos ir gyvensenos
veiksniai šiuo ūkinės veiklos
poveikio visuomenės sveikatai vertinimu nenagrinėjami, nes nustatant
ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos
zonos tikslingumą ir ribų dydį, kas
yra šio PVS vertinimo objektas, tai
nėra aktualu.

Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 1 p.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

2. Fizinės
aplinkos
veiksniai*

Planuojama veikla
nežymiai įtakotų
aplinkos oro taršos
cheminėmis
medžiagomis iš
stacionarių bei mobilių
taršos šaltinių. Kvapų
nebūtų. Triukšmo
lygio padidėjimui
artimiausiose
gyvenamosiose
teritorijose planuojama
veikla įtakos beveik
nedarytų.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams prognozuojamas

2.1. Oro kokybė

Planuojamas stacionarus
aplinkos oro taršos
šaltinis – metalų laužo ir
atliekų smulkinimas
pjaustant dujomis
(propan-butano,
techninio deguonies)
uždarame pastate gamybos ceche.
Be stacionaraus PŪV oro
taršos šaltinio,
numatomas į PŪV vietą
atvykstančio ir
išvykstančio
autotransporto judėjimas,
kuris taip pat įtakotų oro
taršos susidarymą PŪV
prieigose. Cheminių
medžiagų (teršalų)
emisijų sklaidos

Vykdant planuojamą
ūkinę veiklą, oro taršos
emisijos gali būti įtaką
sveikatai darantis
veiksnys, tačiau atliktas
oro taršos sklaidos
prognozavimas (žr.
Ataskaitos 5.2. punktą)
parodė, kad PŪV metu
išmestų į aplinkos orą
teršalų sklaida priežemio
sluoksnyje neviršytų
teisiniais dokumentais
nustatytų ribinių verčių
aplinkos ore ir
gyvenamojoje bei
visuomeninėje aplinkoje.
Taip pat, numatomų
išmesti į aplinkos orą
teršalų koncentracijos

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

neigiamas (-)

Rodiklių pokyčių
nebus

Įvertinus fizikinius aplinkos
veiksnius nustatyta, kad planuojama
ūkinė veikla poveikio visuomenės
sveikatai nesukels.
Dėl ūkinės veiklos įtakojamų fizinės
aplinkos veiksnių ribojimo
numatoma nustatyti sanitarinės
apsaugos zonos ribas, sutampančias
su ūkinei veiklai naudojamo žemės
sklypo ribomis.

neigiamas (-)

Pagal oro taršos
sklaidos modeliavimo
rezultatus (žr.
Ataskaitos 5.2.
punktą),
apskaičiuotos
didžiausios
koncentracijos
neviršytų Lietuvos
higienos normoje HN
35:2007 „Didžiausia
leidžiama cheminių
medžiagų (teršalų)
koncentracija
gyvenamosios
aplinkos ore“
nustatytų cheminės
taršos (teršalų)
didžiausių leidžiamų
koncentracijų

Įvertinus foninį užterštumą, anglies
monoksido (8 valandų) maksimali
koncentracija siektų 364,4 µg/m3 (kas
sudarytų 7,2 % DLK gyvenamosios ir
visuomeninės aplinkos ore), azoto
dioksido (valandos ir paros)
koncentracija siektų 50,46 µg/m3 ir 20,43
µg/m3 (59 % ir 51 % DLK), kietųjų
dalelių (KD10) paros maksimali
koncentracija siektų 25,85 µg/m3 (51 %
DLK), geležies oksidų paros maksimali
koncentracija siektų 0,919 µg/m3 (2,3 %
DLK), mangano oksido pusės valandos
maksimali koncentracija siektų 0,023
µg/m3 (0,23 % DLK). Kietųjų dalelių
(KD2,5) ir nediferencijuotų atskirais
junginiais lakiųjų organinių junginių
(LOJ) didžiausios leidžiamos
koncentracijos gyvenamosios ir
visuomeninės aplinkos ore HN 35:2007
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai
prognozavimą žr.
Ataskaitos 5.2. punkte.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams
nebūtų viršijamos ir ties
planuojamos SAZ
ribomis. Aplinkos oro
tarša bus įtakojama
minimaliai ir nebūtų
pavojinga aplinkai ir
žmonių sveikatai.

2.2. Vandens
kokybė

Gamybinių, lietaus ir
buities nuotekų
susidarymas
nenumatomas.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams prognozuojamas – už
darbuotojų
aprūpinamo vandens
kokybę atsako įmonės
vadovas.

2.3. Maisto
kokybė

Ūkinės veiklos
teritorijoje maisto
gamyba nenumatoma.
Įmonės eksploatacija
įtakos maisto kokybei

Sveikatai įtaką
darančių veiksnių
nebus

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai
gyvenamosios ir
visuomeninės
aplinkos ore.

Rodikliai
nenagrinėjami

Rodikliai
nenagrinėjami

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos
nenustatytos, tačiau jų maksimalios
koncentracijos, įvertinus foninį
užterštumą, aplinkos ore neviršytų teisės
aktais nustatytų ribinių verčių.
Įvertinus fizikinius aplinkos veiksnius
nustatyta, kad planuojama ūkinė veikla
poveikio visuomenės sveikatai nesukels.
Numatomi išmesti oro teršalai (anglies
monoksidas, azoto oksidai, kietosios
dalelės, geležies oksidai, mangano
oksidai, nediferencijuoti LOJ) neturi
būdingo kvapo, t.y. – yra bekvapės
medžiagos, todėl kvapai į aplinką
nesklistų.
Dėl ūkinės veiklos įtakojamų fizinės
aplinkos veiksnių ribojimo numatoma
nustatyti sanitarinės apsaugos zonos
ribas, sutampančias su ūkinei veiklai
naudojamo žemės sklypo ribomis.

Geriamas vanduo bus tiekiamas
plastikinėje taroje. Darbuotojų
sanitarinėms reikmėms pastate bus
pastatytas biotualetas su sanitarine
prausykle. Iš to susidarančios buities
nuotekos bus kaupiamos įrangos
rezervuare, kur toliau bus išvežamos
įrangą eksploatuojančios įmonės
transportu.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

kaimyninėse
teritorijose neturės, nes
nėra taršos įtakos
zonos

2.4. Dirvožemis

Ūkinė veikla bus
vykdoma pastate ant
kietųjų dangų,
neturinčių sąlyčio su
dirvožemiu.

Sveikatai įtaką
darančių veiksnių
nebus

Rodikliai
nenagrinėjami

2.5.
Spinduliuotė

Planuojama ūkinė
veikla spinduliuotės
nesukelia

Sveikatai įtaką
darančių veiksnių
nebus

Rodikliai
nenagrinėjami

Nagrinėjama ūkinė
veikla susijusi su
triukšmo šaltiniais.
Planuojamos ūkinės
veiklos įtakojamo
ekvivalentinio ir
maksimalaus garso
slėgio lygis nustatytas
modeliavimo būdu (žr.
Ataskaitos 5.3.
punktą).

Vykdant planuojamą
ūkinę veiklą sukeliamas
triukšmo lygis gali būti
įtaką sveikatai darantis
veiksnys, tačiau atliktas
triukšmo sklaidos
prognozavimas (žr.
Ataskaitos 5.3. punktą)
parodė, kad dienos metu
vykdant ūkinę veiklą,
ties ūkinės veiklos žemės
sklypo ribomis ir ties
artimiausiai esančiais
gyvenamaisiais namais
triukšmo lygis neviršys
ribinių verčių,
reglamentuojamų
Lietuvos higienos

Atliktas triukšmo
sklaidos
prognozavimas (žr.
Ataskaitos 5.3.
punktą) parodė, kad
ties PŪV vieta –
uždaru pastatu
(stacionaraus
triukšmo šaltiniu),
triukšmo
ekvivalentinis lygis
sudarytų 46,9-52,1
dBA. Dėl PŪV
eksploatuojamo
stacionaraus triukšmo
šaltinio arčiausioje
gyvenamojoje
aplinkoje (ties

2.6. Triukšmas

neigiamas (-)

Planuojamos ūkinės veiklos vietoje
dirvožemio nėra, kadangi vieta
randasi pramoninėje jau įrengtoje
teritorijoje, kuri padengta kieta danga
(asfalto-betono).
Įmonės
eksploatacija įtakos dirvožemiui
neturės. Vykdant veiklą dirvožemio
taršos ar erozijos nebus.

Garso mažinimo
priemonės nėra
būtinos.
Taip pat nėra
būtinos ir
triukšmo
prevencijos
priemonės
darbuotojams,
atsižvelgiant į tai,
kad triukšmo
lygis neviršys
darboviečių
įrengimui
reglamentuojamo
triukšmo lygio.

Dėl ūkinės veiklos įtakojamo
triukšmo ribojimo numatoma
nustatyti sanitarinės apsaugos zonos
ribas, sutampančias su ūkinei veiklai
naudojamo žemės sklypo ribomis.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams
normoje HN33:2011.

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

gyvenamųjų namų
kvartalu Jėgainės g.)
prognozuojamas
triukšmas siektų
11,4-17,3 dBA.
Apskaičiuoti
triukšmo lygiai ties
gyvenamaisiais
kvartalais, esančiais
kitapus Nemuno upės
įvertinant inversijos
sąlygas, siektų nuo
11,9 iki 19,5 dBA,
atsižvelgiant į tikėtiną
maksimalų inversijos
poveikį virš Nemuno
upės – 10 dBA garso
lygio sustiprėjimą.
Esančioje ir
suplanuotoje
gyvenamoje
aplinkoje, apribotoje
Kruonio, Pakuonio,
Taurakiemio
gatvėmis, triukšmo
lygiai, net ir esant
inversijos sąlygoms,
nesiektų ribinių
verčių.
Gyventojų
demografinių,
sergamumo ir kitų
asmens ir visuomenės
sveikatos rodiklių
pokyčių nebus.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Planuojant ūkinę
veiklą yra išanalizuoti
įtaką sveikatai
darantys veiksniai –
oro tarša ir triukšmas.
Nustatyta, kad šie
veiksniai įtakos greta
esančioms ir
suplanuotoms
gyvenamosioms bei
visuomeninėms
teritorijoms būsto
kūrimo ar
eksploatavimo aspektu
nedaro ir yra valdomi.

2.7. Būsto
sąlygos

Planuojamos ūkinės
veiklos oro taršos ir
triukšmo įtaka
gamtinei bei
gyvenamajai aplinkai

2.8. Sauga

Statinys
atitinka
Gaisrų
ar
kitų
statybos
techninių
ekstremalių situacijų
reglamentų
tikimybė minimali.
reikalavimus

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

teigiamas (+)

Triukšmo
modeliavimu
nustatyta, kad
leistini triukšmo
lygiai ties ūkinės
veiklos žemės
sklypo ribomis ir
ties artimiausiai
esančiais
gyvenamaisiais
namais neviršys
ribinių verčių,
reglamentuojamų
Lietuvos higienos
normoje
HN33:2011.
Gyventojų
demografinių,
sergamumo ir kitų
asmens ir
visuomenės
sveikatos rodiklių
pokyčių nebus.
Rodikliai
nenagrinėjami

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

Asmenų ir
visuomenės
sveikatos rodiklių pokyčių
bus išvengiama
teisės aktų
nustatyta tvarka
pagrindus
sanitarinės
apsaugos zonos
būtinumą ir
nustačius jos
ribas. Sanitarinės apsaugos zona apriboja gyvenamosios ir
kitos taršai
jautrios aplinkos atsiradimą
neigiamai
sveikatą įtakojančių veiksnių zonoje.

Įvertinus visus įtaką sveikatai
darančius veiksnius, nustatyta, kad
naudojamo žemės sklypo ribose ir už
jo įtakos visuomenės sveikatai nebus,
todėl šiuo aspektu būtų galima būsto
plėtra, jei ši plėtra, numatyta
teritorijų planavimo dokumentuose.

Šis veiksnys neturi jokios įtakos
sanitarinės
apsaugos
zonos
nustatymo būtinumui.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

2.9.
Susisiekimas

Susisiekimui
bus
naudojama
esama
susisiekimo sistema
automobiliniais
keliais.

Naudojamasi
esama
susisiekimo sistema

Rodikliai
nenagrinėjami

Numatomas
vienas
pagrindinis
transporto maršrutas ir alternatyvus
(atsarginis) maršrutas (žr. Ataskaitos 5.3.
punktą). Pagrindinis transporto judėjimo
maršrutas numatomas per pramoninę
teritoriją nekertant gyvenamųjų ir
visuomeninės
paskirties
kvartalų
(urbanizuotų teritorijų). Iš R. Kalantos
gatvės transportas judėtų per gatvės
atšaką
abipus
kurios
išsidėstę
pramoninės (iš dalies - komercinės)
paskirties pastatai - R. Kalantos g. 34,
28, 30, 32, 34B. Gyvenamųjų ar
visuomeninės paskirties pastatų šioje
gatvės atkarpoje nėra. Alternatyvus
(atsarginis)
transporto
maršrutas
numatomas naudoti tik išskirtiniais
atvejais, kai nebūtų įmanoma naudotis
pagrindiniu transporto maršrutu –
avarijos, netikėtų techninių kliūčių (pvz.,
užvirtusio medžio) ir pan. atvejais ir tik
tol, kol nebus pašalintos kliūtys.
Alternatyvus maršrutas praeitų per R.
Kalantos ir Jėgainės gatvių sankryžą
dalinai kertant gyvenamąjį kvartalą.
Alternatyvaus kelio atkarpa praeitų pro
keturis
dviaukščius
daugiabučius
gyvenamuosius namus – R. Kalantos g.
46 ir 48, Jėgainės g. 23 ir 25.

2.10. Teritorijų
planavimas

Teritorijos planavimas
šiame etape nėra
vykdomas, nes veiklą
planuojama vykdyti
suformuotame žemės

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

Žemės naudojimo būdas atitinka
planuojamai ūkinei veiklai reikalingą
būdą.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

sklype.
Tvarkomos ir laikomos atliekos
nepateks už veiklos vykdymo vietos
ribų, todėl poveikio aplinkai ir
gyventojų sveikatai nebus. Veiksnys
neturi jokios įtakos ūkinės veiklos
sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymo būtinumui.
Energija naudojama apšvietimui ir
pastatų apšildymui. Energija bus
tiekiama iš jau esančių centralizuotų
elektros tinklų. Energijos skirstymo
operatorius – AB „Energijos
skirstymo operatorius“.

2.11. Atliekų
tvarkymas

Tvarkomos ir
laikomos atliekos
savalaikiai išvežamos
iš veiklavietės ir
perduodamos atliekų
tvarkymo įmonėms.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

2.12. Energijos
panaudojimas

Ūkinei veiklai
naudojama elektros
energija.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

2.13.
Nelaimingų
atsitikimų rizika

Nelaimingi atsitikimai
– tai galimos vietinio
pobūdžio techninės
avarijos, kurios yra
mažai tikėtinos ir
nedaro įtakos
sisteminio pobūdžio
poveikį sveikatai
darantiems
veiksniams.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

Nelaimingų atsitikimų rizika
nagrinėjamos ūkinės veiklos atveju
neturi jokios įtakos ūkinei veiklai
nustatomos sanitarinės apsaugos
zonos pagrįstumui ir ribų dydžiui.

2.14. Pasyvus
rūkymas

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
pasyviam rūkymui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

Objekte yra įrengtos atskiros vietos
rūkymui, tad rūkymas įtakos
aplinkiniams neturi

teigiamas (+)

Rodiklių pokyčių
nebus

Rodikliai
nenagrinėjami

2.15. Kita
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Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

3. Socialiniai
ekonominiai
veiksniai

Ūkinėje veikloje
numatomos nuolatinės
5-10 darbo vietos

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.1. Kultūra

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
kultūrai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.2.
Diskriminacija

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
diskriminacijai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.3. Nuosavybė

Ūkinė veikla vykdoma
nuosavybės teise
valdomuose
pastatuose. Žemės
sklypas po pastatais
nuomojamas.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

Vykdant ūkinę veiklą yra užtikrinami
veiklos vykdytojo teisėti lūkesčiai

3.4. Pajamos

Ūkinės veiklos
vykdymui bus
reikalinga 5-10 darbo
vietų

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams – pajamų
pragyvenimui
turėjimas - prognozuojamas
teigiamas

Prognozuojamas
pajamų augimas

Neturi jokios įtakos planuojamai
ūkinei veiklai nustatomos sanitarinės
apsaugos zonos ribų pagrįstumui ar
dydžiui.

3.5.
Išsilavinimo
galimybės

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
išsilavinimui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

3.6.
Užimtumas,
darbo rinka,
darbo

Ūkinės veiklos
vykdymui bus
reikalinga 5-10 darbo
vietų.

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams –
užimtumui, darbo

Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Teigiamas (+)

Komentarai ir pastabos

Rodikliai
nenagrinėjami

Teigiamas (+)

Rodiklių pokyčiai
neprognozuojami

Neturi jokios įtakos ūkinės veiklos
sanitarinės apsaugos zonos ribų
nustatymo būtinumui
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

galimybės

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

galimybėms - prognozuojamas
teigiamas

3.7.
Nusikalstamumas

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
nusikalstamumui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.8.
Laisvalaikis,
poilsis

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
laisvalaikiui ir poilsiui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.9. Judėjimo
galimybės

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
judėjimo galimybei

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.10. Socialinė
parama
(socialiniai
kontaktai ir
gerovė, sauga)

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
socialinei paramai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.11.
Visuomeninis,
kultūrinis,
dvasinis
bendravimas

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
bendravimui

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

3.12. Migracija

Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
migracijai

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

Planuojama ūkinė veikla nesusijusi
su aptarnavimo ar visuomeninių
paslaugų teikimo sfera, todėl
priemonės žmonėms su judėjimo
negalia nenumatomos
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai
3.13.Šeimos
sudėtis

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai
Planuojama ūkinė
veikla neturi įtakos
šeimai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

Rodikliai
nenagrinėjami

3.14. Kita
Vykdant ūkinę veiklą
bus atliktas darbo vietų
darbo aplinkos
veiksnių higieninis
4. Profesinės
įvertinimas.
rizikos veiksniai
Profesiniai veiksniai
neįtakoja sanitarinės
apsaugos zonos ribų
nustatymo.
4.1. Cheminiai
4.2. Fizikiniai
4.3. Biologiniai
4.4. Ergonominiai
4.5.
Psichosocialiniai
4.6. Fiziniai

5.
Psichologiniai
veiksniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams – darbo
saugai - prognozuojamas
teigiamas

Teigiamas (+)

Rodikliai
nenagrinėjami

Profesinės rizikos veiksniai šiuo
ūkinės veiklos poveikio visuomenės
sveikatai vertinimu nenagrinėjami,
nes nustatant ūkinės veiklos
sanitarinės saugos zonos būtinumą ir
ribų dydį, kas yra šio PVS vertinimo
objektas, tai nėra aktualu.
Ūkinės veiklos SAZ ribų nustatymas
neturi jokio poveikio profesinei
sveikatai darantiems veiksniams.

Rodikliai
nenagrinėjami

Atsižvelgiant į LR Sveikatos
apsaugos ministro 2011-04-12
įsakymo Nr. V-360, 5 p., aspektas
nenagrinėjamas.

Nepildoma, nes
neaktualus 4 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 4 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 4 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 4 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 4 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 4 p.

Neaktualu

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai
5.1. Estetinis
vaizdas
5.2.
Suprantamumas
5.3.
Sugebėjimas
valdyti situaciją
5.4.
Prasmingumas
5.5. Galimi
konfliktai
6. Socialinės ir
sveikatos
priežiūros
paslaugos
6.1.
Priimtinumas
6.2.
Tinkamumas
6.3. Tęstinumas
6.4.
Veiksmingumas
6.5. Sauga
6.6.
Prieinamumas
6.7. Kokybė

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

Nepildoma, nes
neaktualus 5 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 5 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 5 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 5 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 5 p.
Planuojama ūkinė
veikla nesusijusi su
socialinės ir sveikatos
priežiūros paslaugų
teikimu
Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.

Įtaką sveikatai
darančių veiksnių nėra

Rodikliai
nenagrinėjami

Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.
Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.
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Sveikatai
darantys įtaką
veiksniai
6.8. Pagalba sau

Veiklos rūšis ar
priemonės, taršos
šaltiniai

Poveikis sveikatai
darantiems įtaką
veiksniams

Poveikis
sveikatai:
teigiamas (+)
neigiamas(-)

Nagrinėjamų
rodiklių
prognozuojami
pokyčiai

Galimybės
sumažinti
(panaikinti)
neigiamą poveikį

Komentarai ir pastabos

Nepildoma, nes
neaktualus 6 p.

7. Kita
(nurodyti)
*Fizinės aplinkos veiksniai kiek įmanoma įvertinami kiekybiškai, nustatomi prognozuojami taršos kiekiai, kokybinė teršalų sudėtis, jų atitiktis teisės norminiam aktams. Veiksnių
kiekybinės išraiškos įvertinamos remiantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos duomenimis, techninio projekto aplinkos apsaugos dalimi, o jei jų nėra, užsakovo pateikta informacija.
2 skiltyje trumpai aprašomos veiklos rūšys, kurios, kaip prognozuojama, turės poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams ir sveikatai.
3 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą teigiamą ar/ir neigiamą poveikį sveikatai darantiems įtaką veiksniams.
4 skiltyje pažymima, koks poveikis prognozuojamas: teigiamas (+) ar neigiamas (-).
5 skiltyje nurodomi pagrindiniai su veikla susijusių rodiklių ( nagrinėtų tiriant esamą situaciją ir papildomų) prognozuojami pokyčiai.
6 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie galimas (arba negalimas) poveikio sumažinimo ar/ir panaikinimo priemones.
7 skiltyje pateikiama aprašomojo pobūdžio informacija apie prognozuojamą poveikį, aprašomos problemos.

Kadangi, įvertinus prognozuojamos taršos į aplinkos orą ir triukšmo sklaidos rezultatus, nustatyta, kad emisijų į aplinkos orą ir triukšmo vertės
planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ir už jo ribų neviršija visuomenės sveikatos bei kitais teisės aktais nustatytų ribinių verčių, t.y. visuomenės
sveikatai saugių dydžių, galima teigti, kad vietovėje nėra žmonių grupių, kuriems būtų daromas tiriamos ūkinės veiklos poveikis. Planuojamo ūkinei
veiklai naudoti žemės sklypo paskirtis yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, skirtos sandėliavimo ir pramonės įmonių statybai, todėl jame
nėra ir neplanuojama gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijų ir objektų.
Aplinkos veiksnių keliama rizika vertinama pirmiausia identifikuojant sveikatai pavojingus aplinkos veiksnius bei analizuojant, kokį poveikį
sveikatai sukelia nustatytos medžiagos ir veiksniai. Toliau vertinant riziką, vertinama faktinė potencialiai veikiamų žmonių ekspozicija, apimant
aplinkos stebėseną, biologinę stebėseną, analizuojant duomenis apie taršos kilmę, sąlyčio su teršalais sąlygas bei jų kitimą tam tikru laiku. Vėliau
turimi eksponuotos populiacijos grupių duomenys yra lyginami su kiekvieno veiksnio dozės ir efekto bei dozės ir atsako kreivėmis ir apskaičiuojama
galima rizika paveiktos populiacijos sveikatai. (Informacijos šaltinis: KMU, Fundamentinė epidemiologija, 2003). Nagrinėjamu atveju paveiktos
populiacijos nenumatoma.
Atsižvelgiant į nagrinėjamos veiklos pobūdį, geografinę, administracinę padėtį, teisinę situaciją galima teigti, kad neigiamo poveikio socialiniams,
ekonominiams, gyvensenos ir panašiems sveikatai darantiems įtaką veiksniams nėra.
Nagrinėjamos ūkinės veiklos poveikio atskiroms ūkio šakoms nebus, kadangi ūkinės veiklos žemės sklype neplanuojamos kitų ūkio šakų, kurioms
galėtų sukelti įtaką planuojama ūkinė veikla, vystymas. Kadangi ūkinė veikla neturės poveikio veiklai naudojamame žemės sklype ir už jo ribų, todėl
įtakos kitoms ūkio šakoms vietovėje taip pat nebus.
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7.3. lentelė. Poveikių ypatybių įvertinimas (siūlomos SAZ ribų teritorijoje, žr. Ataskaitos 8.2. pav.)

Veiksnio
sukeltas
poveikis

1. Aplinkos
oro tarša

Veikiamų asmenų skaičius
Iki 500
žm.

-

501–
1000 žm.

-

Daugiau
kaip1001
žm.

-

Poveikio ypatybės
Aiškumas (tikimybė), įrodymų
stiprumas
Aiškus*

+

Galimas**

-

Tikėtinas***

-

Trukmė
Trumpas
(iki 1m.)

-

Vidutinio
ilgumo
(1–3 m.)

-

Ilgas
(daugiau
kaip 3 m.)

+

Pastabos ir
komentarai
Planuojama ūkinė veikla neturėtų neigiamos
įtakos aplinkos oro kokybei nagrinėjamoje
vietovėje, kadangi numatomos maksimalios
emisijos į aplinkos orą neviršytų nei
vietovės foninės taršos, nei teisės aktais
nustatytų ribinių verčių, nei didžiausiai
leidžiamų koncentracijų gyvenamosios ir
visuomeninės aplinkos ore. Taip pat,
numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų
koncentracijos nebūtų viršijamos ir ties
planuojamos SAZ ribomis.
Sanitarinės apsaugos zonos ribos gali būti
nustatytos sutampančios su ūkinei veiklai
naudojamo 0,3425 ha žemės sklypo ribomis,
nes ūkinės veiklos įtakojama aplinkos tarša
už ūkinės veiklos žemės sklypo ribų
neviršija visuomenės sveikatos saugos teisės
aktais reglamentuojamų leidžiamų ribinių
taršos dydžių.
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2. Triukšmo
lygis

-

-

-

+

-

-

-

-

+

Planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis
triukšmo lygis neviršytų didžiausių leidžiamų
akustinio triukšmo ribinių verčių dienos metu
taikomų gyvenamajai teritorijai (tiek veikiamoje
transporto triukšmo, tiek neveikiamoje), kaip
nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymo Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ patvirtinimo” reikalavimais. Triukšmo
mažinimo
priemonių
nenumatoma,
nes
pareiškiama veikla neviršytų nustatytų leistinų
triukšmo normų esamoje ir planuojamoje
gyvenamojoje bei visuomeninėje aplinkoje.
Sanitarinės apsaugos zonos ribos gali būti
nustatytos sutampančios su ūkinei veiklai
naudojamo žemės sklypo ribomis, nes ūkinės
veiklos įtakojama aplinkos tarša už ūkinės veiklos
žemės sklypo ribų neviršija visuomenės sveikatos
saugos teisės aktais reglamentuojamų leidžiamų
ribinių taršos dydžių

*
Poveikis aiškus arba pagrįstas norminiais aktais, patikimais tyrimais ir įrodymais.
** Kai kurie patikimi tyrimai įrodo ryšį, yra svarbiausi priežastiniai kriterijai.
*** Įrodymai apie poveikį mažos vertės, nustatyti kai kurie priežastiniai kriterijai.
Aplinkos veiksniai gali tiesiogiai sukelti ar nulemti daugelį ligų. Ši aplinkybė lemia aplinkos epidemiologinio tyrimo objektą. Aplinkos epidemiologinių tyrimų metu, tiriant
veiksnių poveikį sveikatai, reikia mokėti kiekybiškai vertinti žalingo veiksnio ir žmogaus sąveiką. Tai sąveikai kiekybiškai įvertinti vartojamos pagrindinės aplinkos epidemiologijos
„ekspozicijos“, „dozės“, „efekto“, „atsako“ sąvokos.
Planuojamos ūkinės veiklos atveju nagrinėjami šie veiksniai: 1 – fizikinė tarša – triukšmas ir 2 - cheminė tarša – emisijos į aplinkos orą.
Skaičiavimais nustatyta (žr. Ataskaitos 5.3. punktą), kad prognozuojamas triukšmas neviršytų leistinų ribinių taršos dydžių PŪV teritorijoje ir už jos ribų esančioje ir
planuojamoje gyvenamojoje bei visuomeninėje aplinkoje, todėl, nesant veikiamų asmenų nėra dozės ir atsako vertinimo kriterijų.
Pagal planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus (žr. Ataskaitos 5.2. punktą), planuojamos ūkinės veiklos, įvertinus ir foninę taršą,
išmetamų teršalų didžiausios priežeminės koncentracijos neviršytų vietovės (2 km spinduliu) foninės taršos pagal atitinkamus teršalus (žr. 7.1. lent.). Planuojama ūkinė veikla
neturėtų neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei nagrinėjamoje vietovėje, kadangi numatomos maksimalios emisijos į aplinkos orą neviršytų nei vietovės foninės taršos, nei teisės
aktais nustatytų ribinių verčių, nei didžiausiai leidžiamų koncentracijų gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore. Taip pat, numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų koncentracijos
nebūtų viršijamos ir ties planuojamos SAZ ribomis, todėl, nesant veikiamų asmenų nėra dozės ir atsako vertinimo kriterijų.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos nebus visuomenės narių, kurie turėtų sąlytį su nagrinėjamos ūkinės veiklos
įtakojamais žalingais veiksniais, kuriems reikėtų paskaičiuoti ekspoziciją, dozę, įvertinti atsaką. Šiuo atveju nėra epidemiologinio tyrimo objekto.
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8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO
PAGRINDIMAS:
8.1. šis skyrius rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymo, Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų
ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, bei 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“, nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 33 str. 2 d. 4 p. nuostata, pavojaus ir žalos
sveikatai prevencija ir ribojimas įgyvendinamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatant sanitarines
apsaugos zonas (SAZ). SAZ - aplink stacionarų taršos šaltinį esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais
nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Specialiose žemės ir miško
naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343
„Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintose sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklėse nurodytiems ūkinės veiklos objektams (rūšims).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586
patvirtintų sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių nuostatomis, kadangi PŪV yra susijusi
su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, PŪV turės būti nustatoma sanitarinė apsaugos zona (SAZ) - aplink
stacionarų taršos šaltinį esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos. SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė aplinkos oro tarša, tarša
kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų
neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai
nustatytų ribinių taršos verčių. SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius.
Planuojama ūkinė veikla – atliekų surinkimas, laikymas ir pirminis apdorojimas. Numatomų tvarkyti
atliekų srautai ir jų tvarkymo apibūdinimas pateikiamas 8.1. lent.

8.1. Lentelė. Numatomų tvarkyti atliekų srautai ir jų tvarkymo apibūdinimas
Atliekų srautai
Netauriųjų metalų laužas (juodieji,
spalvotieji, įskaitant kabelius)
Elektros ir elektroninė įranga
Baterijos ir akumuliatoriai
Antrinės žaliavos (popieriaus, stiklo,
plastiko, įskaitant pakuotes)
Automobilių amortizatoriai

Tvarkymo proceso apibūdinimas
Netaurieji metalai tvarkomi mechaniškai apdorojant – smulkinant pjaustant
dujomis, taip pat maišymas, rūšiavimas ir kaupimas.
Pirminis apdorojimas atskiriant pavojingas sudedamąsias dalis, taip pat
išardymas dalimis.
Tik kaupimas ir laikymas iki tolesnio perdavimo.
Surinkimas, maišymas, kaupimas ir presavimas.
Surinkimas, kaupimas ir laikymas

Atsižvelgiant į planuojamus tvarkyti atliekų srautus bei atliekų tvarkymo pobūdį, PŪV vykdymo vietai
normatyvinė SAZ reglamentuojama šiais teisiniais pagrindais (žr. 8.2. lent.):
1. - Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-0512 nutarimu Nr. 343, 206 punktu.
2. - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų
sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 6.2. punktu (veikla atitinka taisyklių priedo 22.1.
punktą - antrinis metalo atliekų ir laužo perdirbimas).
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Teisės aktais nustatomos sanitarinės apsaugos zonos nuo gyvenamųjų kvartalų, gyvenviečių, sodybų ir
visuomeninės paskirties pastatų atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį ir kenksmingumą (žr. 8.2. lent.):

8.2. lentelė. PŪV žemės sklypui teisės aktais reglamentuojamos sanitarinės apsaugos zonos ribų
dydžiai
Planuojamos ūkinės veiklos
pobūdis
Metalų laužo ir metalų laužui
prilygintų atliekų (įskaitant
nepavojingoms atliekoms
priskirtas EEĮ, baterijų ir
akumuliatorių atliekas, kabelius,
automobilinius katalizatorius)
surinkimas, naudojimas ir
pirminis apdorojimas1.
Elektros ir elektroninės įrangos,
priskirtos pavojingoms
atliekoms (įskantant kabelius,
priskirtus pavojingoms
atliekoms), surinkimas ir
laikinas laikymas.
Baterijų ir akumuliatorių,
priskirtų pavojingoms
atliekoms, surinkimas ir laikinas
laikymas.

Žemės naudojimo specialiosios sąlygos
(gamybinių ir komunalinių objektų
sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio
zona) nustatymo teisinis pagrindas

PŪV atskirų atliekų srautų
tvarkymo atitikimas veiklos
kriterijams dėl SAZ
nustatymo

Teisės aktais
nustatytas
normatyvinės
sanitarinės
apsaugos zonos
dydis

Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu
Nr. V-586 patvirtintų sanitarinės
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklių 6.2. punktas.

PŪV atitinka taisyklių priedo
22.1. punktą - antrinis metalo
atliekų ir laužo perdirbimas.

100 m

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.
343, LI skyriaus 206 punktas.

Pavojingų EEĮ atliekų
surinkimas ir laikymas atitinka
pavojingų atliekų surinkimo
punktą.

50 m

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.
343, LI skyriaus 206 punktas.

Baterijų ir akumuliatorių atliekų
surinkimas ir laikymas atitinka
pavojingų atliekų surinkimo
punktą.

50 m

Paaiškinimai:
1
- Metalų laužui prilyginamos nepavojingos atliekos, kurių didžiąją dalį sudaro metalinė frakcija – kabeliai, nepavojingos elektros
ir elektroninės įrangos atliekos, nepavojingos baterijų ir akumuliatorių atliekos, automobiliniai katalizatoriai.
2
– Antrines žaliavas numatoma tik paruošti (išrūšiuoti ir supresuoti nekeičiant cheminių savybių) perdirbimui kitose įmonėse, kas
neatitinka atliekų perdirbimo veiklos, apibrėžtos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. 12 d. – „atliekų perdirbimas – atliekų naudojimo
veikla, kai atliekas sudarančios medžiagos perdirbamos į tos pačios ar kitos paskirties produktus ar medžiagas, apimant organinių
medžiagų perdirbimą“. Atsižvelgiant į tai, antrinių žaliavų paruošimo tolimesniam naudojimui veiklos SAZ nustatymui netaikytinas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo
ir režimo taisyklių priedo 22.2. punktas „ne metalo laužo ir atliekų perdirbimas“.

8.2. Ataskaitos rengėjas, nustatydamas sanitarinės apsaugos zonos ribas, Ataskaitoje
pateikia:
8.2.1. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą (topografinį planą, brėžinį ar žemėlapį, kurio
mastelis 1:500–1:10000, tačiau gali būti naudojamas ir kitas mastelis, jei dokumentuose bus
pateikta aiški šiame punkte nurodyta informacija), kuriame turi būti pažymėtos taršos šaltinio
ir / ar taršos objekto arba keleto jų siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos, patikslintos pagal
meteorologinius duomenis, pateikiamas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba
tikslinimo pagrindimas, nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai,
viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir
religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu,
rekreacinės teritorijos, kiti objektai (pateikiamas ne senesnis kaip 1 metų sanitarinės apsaugos
zonos ribų planas).
Planuojamos ūkinės veiklos vietos sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pridedamas Ataskaitos 7
priede.
Atsižvelgiant į išdėstytus teisinius aspektus (žr. 8.2. lent.), planuojamos ūkinės veiklos objektui teisės
aktai reglamentuoja dvi sanitarinės apsaugos zonas, priklausomai nuo veiklos pobūdžio – 50 m (pavojingų
atliekų surinkimui) ir 100 m (atliekų surinkimo, naudojimo ir perdirbimo įrenginiai bei antrinis metalo laužo ir
atliekų perdirbimas). Kadangi PŪV objektui teisės aktai nustato skirtingo dydžio SAZ (50 ir 100 m), tai
normatyvinė SAZ nustatoma pagal didžiausią reglamentuojamą SAZ planuojamos ūkinės veiklos objektui, šiuo
atveju – 100 m (žr. 8.1. pav.). Teisės aktais nustatyta didžiausio dydžio (100 m) SAZ apibrėžiama ties PŪV
veiklavietės ribomis (žr. 8.1. pav.). Normatyvinės SAZ plotas sudarytų apie 5,85 ha.
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8.1. Pav. Normatyvinės SAZ (100 m) ribos PŪV vietovės plane
Šaltinis: www.regia.lt

Reglamentuojama SAZ pietvakarinėje ir vakarinėje dalyje apima Nemuno upės dalį. Šiaurės kryptimi nuo
PŪV vietos, normatyvinė SAZ įsitenka į PŪV vietos žemės sklypo ribas, o šiaurės rytų, rytų ir pietų kryptimis
SAZ apima pramoninės paskirties teritorijas - į PŪV normatyvinės 100 m SAZ ribas (ribos nustatytos aplink
PŪV statinių ribas) patenka 5 pramoninės paskirties žemės sklypai (žr. 8.3. lent.). Normatyvinė SAZ nepatenka
į arčiausiose gretimybėse esančias ar suplanuotas gyvenamąsias ir/ar visuomenės paskirties teritorijas.

8.3. Lentelė. Į normatyvinės 100 m SAZ ribas patenkantys žemės sklypai
Eil.
Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo
unikalus Nr.

1

Jėgainės g. 6

4400-0482-6050

2

Jėgainės g. 8

3
4
5

Jėgainės g. 10A
Jėgainės g. 10P
Jėgainės g. 12C

Nesuformuotas
sklypas
1901-0201-0009
1901-0201-0009
4400-3963-1022

Žemės sklypo pobūdis
Pramoninės paskirties teritorija (UAB „Kauno
popierius“)
Pramoninės/komercinės paskirties teritorija.
Pramoninės/komercinės paskirties teritorija.
Pramoninės/komercinės paskirties teritorija.
Pramoninės paskirties teritorija.

Iki šio PVSV ataskaitos rengimo etapo ūkinei veiklai (objektui/teritorijai) nebuvo nustatytos SAZ ribos. Kaip
buvo minėta aukščiau, PŪV objektui (šiuo atveju – žemės sklypui) reglamentuojama teisės aktais SAZ - 100 m. Į
normatyvinės SAZ ribas patenka 5 pramoninės paskirties žemės sklypų (žr. 8.3. lent.), kas sudaro papildomus sklypų
naudojimo apribojimus savininkams ir tretiesiems asmenims (nuomininkams, naudotojams ir kt.) bei PŪV
vykdytojams. Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (24 str. 3 d.) numato normatyvinės
(t.y. – teisės aktais nustatytos) SAZ ribų dydžių tikslinimą (mažinant ar didinant) atliekant poveikio visuomenės
sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir
režimo taisyklės numato pasirinktinai SAZ nustatymo būdus, vienas iš kurių (6.1. punktas) - atliekant atskirą poveikio
visuomenės sveikatai vertinimą, pagrindžiant SAZ ribų dydžius poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.
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Nustatytose ar patikslintose SAZ galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios konkrečiam sklypui
įsigalioja nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos. Lietuvos
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad ūkinei veiklai
nustatytose ir įteisintose SAZ draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus (namus), sodo namus,
viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties
pastatus, specialiosios paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas kitos
paskirties pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar
ūkininko ūkio reikmėms.
Atsižvelgiant į specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1992-05-12 nutarimu Nr. 343, nuostatas, PŪV žemės sklypui turės būti nustatomos ir registruojamos Nekilnojamojo
turto kadastre ir registre dvi žemės naudojimo specialiosios sąlygos, reglamentuojančios SAZ režimą:
1 – (XIV skyrius) - gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zona; ir
2 – (LI skyrius) - pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės
apsaugos zona.
Šios žemės naudojimo specialiosios sąlygos bus nustatomos ir registruojamos baigus planuojamos ūkinės
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Baigus PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procedūras, žemės sklypui (unikalus Nr. 4400-0482-6382) žemės naudojimo specialiosios sąlygos bus nustatomos,
kai PŪV organizatorius Nacionalinei žemės tarnybai (Kauno miesto skyriui) pateiks PŪV poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo dokumentus. Planuojamos veiklos organizatorius užtikrins, kad nustatytos specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 nustatyta tvarka.
SAZ ribų tikslinimas – pagrįstas SAZ ribų pakeitimas (šiuo atveju - mažinimas), atsižvelgiant į poveikio
aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų rengėjų, valstybinės priežiūros institucijų,
kitų juridinių ir fizinių asmenų, tarp jų SAZ naudotojų, motyvuotus pasiūlymus. Išnagrinėjus PŪV
organizatoriaus pateiktą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, galima teigti, kad pagrindiniai su
nagrinėjama ūkine veikla susiję aplinkos taršos veiksniai yra aplinkos oro tarša ir triukšmas.
Atlikus PŪV prognozuojamo triukšmo skaičiavimus ir modeliavimą nustatyta, kad ties artimiausia gyvenamąja
aplinka triukšmo lygis neviršys 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“, reikalavimų (žr. Ataskaitos
6.4.1. punktą).
Atlikus planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos matematinį modeliavimą, nustatyta,
kad nei vieno teršalo atveju ribinės vertės nebus viršijamos įvertinus ir esamą foninę taršą. PŪV metu išmestų į
aplinkos orą teršalų sklaida priežemio sluoksnyje neviršytų teisiniais dokumentais nustatytų ribinių verčių aplinkos
ore ir gyvenamojoje aplinkoje. Taip pat, numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų koncentracijos nebūtų viršijamos ir
ties planuojamos SAZ ribomis (tapatinamomis su naudojamo žemės sklypo ribomis). Aplinkos oro tarša bus
įtakojama minimaliai ir nebūtų pavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai.
Numatomi išmesti oro teršalai neturi būdingo kvapo, t.y. – yra bekvapės medžiagos, todėl kvapai į aplinką
nesklistų (žr. Ataskaitos 6.4.3. punktą). Higienos normoje HN 35:2007 numatomiems išmesti teršalams nėra
nustatytos kvapų slenkstinės vertės (minimalios medžiagų koncentracijos ore kvapui pajusti), todėl Europiniai kvapo
vienetai nenustatomi ir nevertinami. Daroma išvada, kad PŪV neturėtų neigiamo poveikio, susijusio su kvapų
sklidimu gyvenamosios aplinkos ore.
Normatyvinės (teisės aktais reglamentuojamos) SAZ ribose gyvenančių žmonių skaičius. Į PŪV
normatyvinės 100 m SAZ ribas (ribos nustatytos aplink žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0482-6382, ribas) patenka 5
pramoninės paskirties žemės sklypai (žr. 8.1. pav. ir 8.3. lent.). Į normatyvinės SAZ (100 m) ribas nepatenka esančios
ar suplanuotos gyvenamosios ir/ar visuomenės paskirties teritorijos. Atskirų gyvenamųjų, visuomeninių ar jiems
prilygintų objektų (pvz., sodininkų bendrijų) nėra. Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad normatyvinės SAZ (100 m) ribose
nuolatinai gyvenančių žmonių nėra.
Siūlomos (mažinamos) SAZ ribose gyvenančių žmonių skaičius. Planuojamos SAZ ribose (žr. 8.2. pav.),
tapatinamose PŪV naudojamo žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0482-6382, ribose, gyvenančių žmonių nėra.
Planuojamos SAZ ribose nėra gyvenamųjų namų, taip pat nėra suplanuota gyvenamųjų namų statyba. Į planuojamą
SAZ gyvenamieji namai nepatenka.
8.2.2. sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis teršalų sklaidos
skaičiavimų vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis oro teršalų sklaidos skaičiavimų
vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais pridedamas Ataskaitos 6 priede.
Sanitarinės apsaugos zonos ribų planą, topografinį planą su pažymėtomis triukšmo sklaidos skaičiavimų
vertėmis, izolinijomis, taršos šaltiniais pridedamas Ataskaitos 5 priede.
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8.3. kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos,
Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis
faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis.
Ūkinė veikla dar nevykdoma. Analizuojant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai identifikuoti šie
potencialiai žalingi sveikatai veiksniai: oro tarša ir triukšmas. Išanalizavus žalingų veiksnių poveikį aplinkos
komponentams, galima teigti, kad tiriamos ūkinės veiklos metu poveikis, per kurį tiesiogiai gali būti daromas
poveikis visuomenės sveikatai bei akustinei aplinka, nėra daromas.
Poveikis oro kokybei. Pagal planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus
(žr. Ataskaitos 5.2. punktą), planuojamos ūkinės veiklos, įvertinus ir foninę taršą, išmetamų teršalų didžiausios
priežeminės koncentracijos neviršytų vietovės (2 km spinduliu) foninės taršos pagal atitinkamus teršalus (žr. 8.4.
lent.).

8.4. lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
(Oro taršos sklaidos žemėlapiai pridedami Ataskaitos 6 priede)
Ribinė vertė aplinkos
ore1,2
Teršalai
3

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija
nevertinant foninės
taršos

3

vnt.
dalimis
ribinės
vertės
5

Apskaičiuota didžiausia
koncentracija įvertinus
foninę taršą

3

vidurkis

µg/m

µg/m

2

3

4

8 valandų

10000

16,58

0,0017

364,4

0,036

4,55 %

valandos

200

5,215

0,0261

50,46

0,252

10,33 %

metų

40

0,0085

20,43

0,511

1,66 %

paros

50

0,339
0,029

0,0006

25,58

0,512

0,11 %

metų

40

0,023

0,0006

25,37

0,634

0,09 %

Kietosios dalelės
(KD2.5)

metų

25

0,012

0,0005

14,53

0,581

0,08 %

Geležies oksidai

paros

40

0,919

0,0230

0,919

0,0230

Nevertinama, nes foninės
taršos nėra

10

0,0229

0,00229

0,0229

0,00229

1

0,23

0,23

0,23

0,23

1
Anglies
monoksidas
Azoto dioksidas
Kietosios dalelės
(KD10)

Mangano oksidai

pusės
valandos
paros
pusės
valandos

µg/m

vnt.
dalimis
ribinės
vertės
5

PŪV emisijų dalis
aplinkos oro foninėje
taršoje,
% dalimis foninės taršos

4

6

Nevertinama, nes foninės
taršos nėra

Lakūs organiniai
5000
1,879
0,0004
2,09
0,0004
89,9 %
junginiai (LOJ)
Pastaba:
1
– Geležies oksidų, mangano oksidų ir kietųjų dalelių ribinės vertės aplinkos ore (RV) pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl 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 patvirtinimo“.
2
– azoto oksidų ir anglies monoksido ribinės vertės aplinkos ore (RV) nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintų aplinkos oro užterštumo
sieros dioksidu, azoto dioksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 2 ir 4 prieduose.

Pagal planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad
planuojamos ūkinės veiklos metu oro taršos emisijos nagrinėjamos vietovės (2 km spinduliu ties PŪV vieta)
aplinkos oro taršos foną įtakotų nežymiai. Atskirų teršalų santykinė dalis bendrame oro taršos fone siektų 0,08 –
89,9 %, kas neviršytų foninės taršos nagrinėjamoje vietovėje.
Pažymėtina, kad geležies oksidų ir mangano oksidų foninė tarša nagrinėjamoje vietovėje (2 km spinduliu
aplink PŪV vietą), nėra nustatyta, t.y. laikoma, kad foninės taršos šiomis medžiagomis vietovėje nėra.
Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad PŪV emisijos geležies oksidais ir mangano oksidais sudarys tam tikrą oro
taršos foną, kurį privalės įvertinti kiti ūkinės veiklos vykdytojai, rengiantys poveikio aplinkai vertinimo
dokumentus bei vertinantys planuojamas emisijas į aplinkos orą. Nors nagrinėjamoje vietovėje šiuo metu nėra
nustatyto užterštumo geležies ir mangano oksidais fono, tačiau šių teršalų maksimalios emisijos neviršytų teisės
aktais nustatytų ribinių verčių (RV): geležies oksido (paros) maksimali emisija 0,919 µg/m 3, kas sudaro 2,3 %
RV, o mangano oksidų (pusės valandos) – 0,023 µg/m3, kas sudaro 0,23 % RV.
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Pagal planuojamos ūkinės veiklos aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus (žr. Ataskaitos 5.2.
punktą), įvertinus foninį užterštumą, anglies monoksido (8 valandų) maksimali koncentracija siektų 364,4 µg/m3
(kas sudarytų 7,2 % DLK gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore), azoto dioksido (valandos ir paros)
koncentracija siektų 50,46 µg/m3 ir 20,43 µg/m3 (59 % ir 51 % DLK), kietųjų dalelių (KD10) paros maksimali
koncentracija siektų 25,85 µg/m3 (51 % DLK), geležies oksidų paros maksimali koncentracija siektų 0,919
µg/m3 (2,3 % DLK), mangano oksido pusės valandos maksimali koncentracija siektų 0,023 µg/m3 (0,23 %
DLK). Kietųjų dalelių (KD2,5) ir nediferencijuotų atskirais junginiais lakiųjų organinių junginių (LOJ)
didžiausios leidžiamos koncentracijos gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos ore HN 35:2007 nenustatytos,
tačiau jų maksimalios koncentracijos, įvertinus foninį užterštumą, aplinkos ore neviršytų teisės aktais nustatytų
ribinių verčių.
Teršalų koncentracijos ties PŪV veiklavietės ribomis (siūlomos SAZ ribomis). Kadangi siūlomos SAZ
ribas numatoma sutapatinti su naudojamo 0,3425 ha žemės sklypo ribomis (t.y. – PŪV veiklavietės ribomis)
(žr. 11.1. pav.), įvertinamos teršalų koncentracijos ties siūlomis SAZ ribomis (žr. 8.5. lent.). Teršalų sklaidos
žemėlapiuose ties siūlomos SAZ ribomis atitinkamų teršalų koncentracijos vertinamos atsižvelgiant į
koncentracijų izolinijas, į kurias patenka siūlomos SAZ ribos.

8.5. lentelė. Aplinkos oro teršalų koncentracijos ties siūlomos SAZ ribomis
(teršalų sklaidos modeliavimo žemėlapiai pateikti Ataskaitos 6 priede)
Teršalų koncentracijos ties
siūlomos SAZ ribomis įvertinus
foninę taršą2,
min - max

Teršalo ribinė vertė1
Teršalai1

1

vidurkis

[µg/m3]

2

3

[µg/m3]

vnt. dalimis
ribinės vertės

4
5
Min - 325,86
Min - 0,032
Anglies monoksidas
8 valandų
10000
Max - 335,5
Max - 0,033
Min - 22,10
Min – 0,1105
valandos
200
Max - 25,65
Max – 0,1282
Azoto dioksidas
Min - 18,31
Min – 0,4570
metų
40
Max - 18,46
Max – 0,4615
Min - 24,92
Min – 0,498
paros
50
Max - 25,05
Max – 0,501
Kietosios dalelės (KD10)
Min - 24,92
Min – 0,623
metų
40
Max - 25,01
Max – 0,625
Min - 14,31
Min – 0,572
Kietosios dalelės (KD2.5)
metų
25
Max - 14,33
Max – 0,573
Min - 0,25
Min – 0,0062
Geležies oksidai
paros
40
Max - 0,50
Max – 0,0125
Min - 0,0078
Min – 0,00078
pusės valandos
10
Max - 0,0156
Max – 0,00156
Mangano oksidai
Min – 0,10
Min – 0,10
paros
1
Max – 0,23
Max – 0,23
Min - 0,30
Min – 0,00006
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)
pusės valandos
5000
Max - 0,97
Max – 0,00019
Pastaba: 1 – duomenys iš Ataskaitos 5.6. lentelės. 2 – duomenys pagal teršalų sklaidos modeliavimo žemėlapius (žr.
Ataskaitos 6 priedą).

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad planuojama ūkinė veikla neturėtų
neigiamos įtakos aplinkos oro kokybei nagrinėjamoje vietovėje, kadangi numatomos
maksimalios emisijos į aplinkos orą neviršytų nei vietovės foninės taršos, nei teisės aktais
nustatytų ribinių verčių, nei didžiausiai leidžiamų koncentracijų gyvenamosios ir visuomeninės
aplinkos ore. Taip pat, numatomų išmesti į aplinkos orą teršalų koncentracijos nebūtų
viršijamos ir ties siūlomos SAZ ribomis. Aplinkos oro tarša bus įtakojama minimaliai ir nebūtų
pavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai.
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Poveikis kvapams. Didžiausia leidžiama ribinė kvapo koncentracijos vertė pagal Lietuvos
higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“
(suvestinė redakcija nuo 2016-05-01), gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8
OUE/m3). Pagal atliktus skaičiavimus, numatomų išmesti teršalų (žr. Ataskaitos 5.2. punktą) kvapo
slenksčio vertės nurodytos Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių
medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (žr. 8.6 lent. žemiau).
8.6 lentelė. Numatomų išmesti teršalų koncentracijų palyginimas su kvapo slenksčio
vertėmis gyvenamosios aplinkos ore
Numatomi išmesti teršalai1
Anglies monoksidas
Azoto dioksidas
Kietosios dalelės (KD)
Geležies oksidai
Mangano oksidai
Lakūs
organiniai
(nediferencijuoti)

Kvapo pobūdis2
Bekvapis
Bekvapis
Bekvapis
Bekvapis
Bekvapis

junginiai

(LOJ)

Kvapo slenksčio
vertė2, mg/m3
-

Bekvapis

Europinio kvapo
vieneto vertė3, OUE/m3
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma
Nenustatoma

-

1

– Duomenys pagal Ataskaitos 5.2. punkto 5.6. lentelę.
– Kvapo slenksčio vertės nurodytos Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“.
3
- Europinio kvapo vieneto vertė apskaičiuojama teršalo koncentracijos vertę dalinant iš kvapo slenksčio vertės.
2

Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (suvestinė redakcija nuo 2016-05-01) nereglamentuoja PŪV
numatomų išmesti oro teršalų kvapų slenkstinių verčių. Numatomi išmesti oro teršalai neturi būdingo
kvapo, t.y. – yra bekvapės medžiagos, todėl kvapai į aplinką nesklistų. Higienos normoje HN 35:2007
numatomiems išmesti teršalams nėra nustatytos kvapų slenkstinės vertės (minimalios medžiagų
koncentracijos ore kvapui pajusti), todėl Europiniai kvapo vienetai nenustatomi ir nevertinami.
Daroma išvada, kad PŪV neturėtų neigiamo poveikio, susijusio su kvapų sklidimu gyvenamosios
aplinkos ore.
Poveikis triukšmui.
Stacionarus triukšmo šaltinis (pramoninis triukšmas). Naudojant CadnaA programinę įrangą
įvertinus PŪV stacionaraus triukšmo šaltinio prognozuojamą triukšmą (žr. Ataskaitos 5 priedą),
nustatyta, kad PŪV stacionarių triukšmo šaltinių triukšmo rodikliai artimiausioje gyvenamoje
aplinkoje neviršytų HN 33:2011 ribinių verčių (žr. 8.2. pav.).
Vieta

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis, dBA
L(dienos)

L(vakaro)

L(nakties)

55

50

45

Artimiausia gyvenamoji aplinka (namų kvartalas Jėgainės gatvėje)

11,4 - 17,3

-

-

Ties planuojamos SAZ ribomis

46,9 - 52,1

-

-

HN 33:2011 ribinė vertė

Pagal PŪV stacionarių triukšmo šaltinių prognozuojamo triukšmo žemėlapį (žr. 8.2. pav.)
nustatyta, kad ties PŪV veiklavietės ribomis, apribotomis naudojamais pastatais ir kiemo aikštelės
ribomis (ir sutampančiomis su planuojamos SAZ ribomis), prognozuojamo triukšmo ekvivalentinis
lygis siektų nuo 46,9 iki 52,1 dBA visomis kryptimis nuo pastato vartų pusės bei atviros aikštelės, kas
neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyto gyvenamųjų pastatų (namų) ir
visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus
transporto sukeliamą triukšmą, ekvivalentinio garso slėgio lygio dienos metu (7 – 19 val.) - 55 dBA.
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Dėl PŪV eksploatuojamo stacionaraus triukšmo šaltinio arčiausioje gyvenamojoje aplinkoje (ties
gyvenamuoju namu Jėgainės g. 9) prognozuojamas triukšmas siektų 17,3 dBA, kas neviršytų Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyto gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą,
ekvivalentinio garso slėgio lygio dienos metu (7 – 19 val.) - 55 dBA.
Apskaičiuoti triukšmo lygiai ties gyvenamaisiais kvartalais, esančiais kitapus Nemuno upės
įvertinant inversijos sąlygas, siektų nuo 11,9 iki 19,5 dBA, atsižvelgiant į tikėtiną maksimalų inversijos
poveikį virš Nemuno upės – 10 dBA garso lygio sustiprėjimą. Esančioje ir suplanuotoje gyvenamoje
aplinkoje, apribotoje Kruonio, Pakuonio, Taurakiemio gatvėmis, triukšmo lygiai, net ir esant
inversijos sąlygoms, nesiektų ribinių verčių (žr. Ataskaitos 5.3. punkto 5.14. lent.).
Ties veiklavietės ribomis (0,3425 ha ploto), sutampančiomis su numatomos SAZ ribomis,
stacionaraus triukšmo šaltinio skleidžiamo ekvivalentinio triukšmo lygis dienos metu (46,9-52,1 dBA)
(žr. Ataskaitos 8.2. pav.) neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011„Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyto gyvenamųjų
pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, ekvivalentinio garso slėgio lygio dienos metu (7 –
19 val.) - 55 dBA. Vertinant gautus triukšmo rezultatus gyvenamoje aplinkoje, daroma išvada, kad
PŪV triukšmas gyvenamoje aplinkoje nebus girdimas.

8.2. Pav. Planuojamos ūkinės veiklos stacionaraus triukšmo šaltinio prognozuojamas triukšmas
(dienos metu)
Šaltinis: Prognozuojamo triukšmo ataskaita (žr. Ataskaitos 5 priedą)
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Transporto triukšmo rodikliai. PŪV transporto judėjimo įtaka triukšmui ties arčiausia
gyvenamąja aplinka vertinama atsižvelgiant į privažiavimo (į veiklavietę) kelių pobūdį – vidaus arba
viešieji keliai. Kaip buvo minėta 5.3.2. punkte (žr. 5.4.2., 5.4.3. ir 5.4.4. pav.), Jėgainės gatvės dalis iki
įvažiavimo į PŪV teritoriją (žemės sklypo) pradžios, kaip D2 kategorijos viešasis kelias juosia
gyvenamos paskirties kvartalą, kur triukšmo ribiniai dydžiai reglamentuojami Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte, būtent – iš viešojo naudojimo gatvės kelių transporto
priemonių eismo sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai, kur ekvivalentinio triukšmo ribinis dydis (dienos
metu) – 65 dBA.
Jėgainės gatvės tęsinys kitapus Jėgainės g. ribos ties pastatų Nr. 9, 19, 21 - nuo įvažiavimo į PŪV
sklypą (R. Kalantos g. 32) vartų ir kelias pagrindiniu maršrutu nuo R. Kalantos (įvažiavimas pro R.
Kalantos g. 34) iki PŪV vietos traktuojamas kaip vidaus kelias, apibrėžiamas Lietuvos Respublikos
kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punkte – fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų
padalinių reikmėms naudojami keliai, šiuo atveju - ribotų teritorijų kiemų keliai, nepriskirti
viešiesiems keliams, kur triukšmo ribiniai dydžiai reglamentuojami Lietuvos higienos normos HN
33:2011 1 lentelės 4 punkte, būtent – gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus
maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, ribiniai
dydžiai (dienos metu) – 55 dBA.
Atsižvelgiant į tai, buvo sumodeliuoti skleidžiamo triukšmo lygiai dėl numatomo transporto
judėjimo pagrindiniu ir atsarginiu transporto maršrutais (žr. 8.3. pav.):

8.3. Pav. Planuojamos ūkinės veiklos transporto (pagrindinis transporto važiavimo maršrutas) prognozuojamas
triukšmas (dienos metu)
Šaltinis: Prognozuojamo triukšmo ataskaita (žr. Ataskaitos 5 priedą)
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Artimiausia gyvenamoji ar visuomeninės
paskirties aplinka
HN 33:2011 ribinė vertė

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis
L(dienos), dBA
Neveikiamoje transporto triukšmo
Veikiamoje transporto
aplinkoje1
triukšmo aplinkoje2
55 dBA
65 dBA

Atsarginiu transporto maršrutu (vietinės reikšmės viešuoju keliu iki įvažiavimo vartų į PŪV sklypą) judančio transporto
keliamas triukšmas gyvenamosiose teritorijose
R. Kalantos g. 46
47,4
Jėgainės g. 17

-

37,5

Jėgainės g. 19

-

39,1

Jėgainės g. 21

-

42,3

Jėgainės g. 23

-

44,9

Jėgainės g. 25
47,8
Atsarginiu transporto maršrutu (vidiniu keliu nuo įvažiavimo vartų į PŪV sklypą) judančio transporto keliamas
triukšmas gyvenamosiose teritorijose
R. Kalantos g. 46
47,4
Jėgainės g. 17

37,5

-

Jėgainės g. 19

39,1

-

Jėgainės g. 21

42,3

-

Jėgainės g. 23

44,9

-

Jėgainės g. 25
47,8
Pagrindiniu transporto maršrutu (vidiniais keliais) judančio transporto keliamas triukšmas gyvenamose teritorijose
R. Kalantos g. 40

21,0

-

Jėgainės g. 7, 9

29,0

-

Vidiniais keliais judančio transporto keliamas triukšmas PŪV vietoje
Ties planuojamos SAZ ribomis

<35 - 55

-

– triukšmo ribinis dydis (55 dBA) gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą, nustatytas Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 4 punkte.
2
- triukšmo ribinis dydis (65 dBA) gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, nustatytas Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelės 3 punkte.
1

Apskaičiuoti PŪV transporto (mobilūs) triukšmo rodikliai ties gyvenamąja aplinka neviršija
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių
gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos periodu (tiek veikiamoje transporto
triukšmo, tiek ne) (žr. 8.2. ir 8.3. pav.).
Planuojamos veiklos skleidžiamo triukšmo (tiek stacionaraus, tiek transporto) ekvivalentinis
lygis ties arčiausia gyvenamąja aplinka, neveikiamoje transporto sukeliamo triukšmo (R. Kalantos
g. 40, 46, Jėgainės g. 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23 ir 25), siektų 11,4-17,3 dBA (dėl stacionarių triukšmo
šaltinių) ir 21-47,8 dBA (dėl transporto judėjimo), kas neviršytų Lietuvos higienos normos HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ 1 lentelės 4 punkte nustatyto ribinio dydžio dienos metu (55 dBA).
Planuojamos veiklos skleidžiamo triukšmo (tiek stacionaraus, tiek transporto) ekvivalentinis
lygis ties arčiausia gyvenamąja aplinka, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo (R. Kalantos g.
40, 46, Jėgainės g. 1, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 23 ir 25), siektų 11,4-17,3 dBA (dėl stacionarių triukšmo
šaltinių) ir 21-47,8 dBA (dėl transporto judėjimo), kas neviršytų Lietuvos higienos normos HN
33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ 1 lentelės 3 punkte nustatyto ribinio dydžio dienos metu (65 dBA).
Atsižvelgiant į prognozuojamo transporto triukšmo rezultatus (žr. 8.2. ir 8.3. pav.), didžiausią įtaką
triukšmui turėtų transporto judėjimas R. Kalantos ir Jėgainės gatvėmis, kur triukšmas ties
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinka siektų 21 – 47,8 dBA (ties PŪV veiklavietės
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ribomis, tapatinamomis su planuojamos SAZ ribomis, siektų iki 55 dBA).
Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos metu suminis ekvivalentinis
triukšmo lygis neviršytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių dienos metu taikomų
gyvenamajai teritorijai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13
įsakymo Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo” reikalavimais.
Triukšmo mažinimo priemonių nenumatoma, nes pareiškiama veikla neviršytų nustatytų leistinų
triukšmo normų gyvenamojoje aplinkoje.
Išvada.
Planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis tiek ties arčiausia gyvenamąja
aplinka, tiek ties siūlomos SAZ ribomis neviršytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių
verčių dienos metu taikomų gyvenamajai teritorijai (tiek veikiamoje transporto triukšmo, tiek
neveikiamoje), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13
įsakymo Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo”
reikalavimais. Triukšmo mažinimo priemonių nenumatoma, nes pareiškiama veikla neviršytų
nustatytų leistinų triukšmo normų esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje bei visuomeninėje
aplinkoje.
9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS:
9.1. panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir
jų pasirinkimo pagrindimas.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliktas vadovaujamasis LR sveikatos apsaugos ministro
įsakymu 2004-07-01 d. Nr. V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų
patvirtinimo“.
Poveikio kiekybiniam ir kokybiniam vertinimui naudojome metodikas, pateiktas Europos
Sąjungos direktyvoje 93/67/EEC. Metodo esmė – komponentų, veikiančių žmogaus gyvenamąją
aplinką, susidarančią dėl aplinkos veiksnių palyginimas su žemesne, nesukeliančia pasekmių
gyvenimo kokybei. Pirminiame šio etapo vertinime atmetame tuos poveikių veiksnius, kurie yra
mažesni už nesukeliančius pasekmių gyvenimo kokybei ir identifikuojame tuos veiksnius, kurie yra
didesni ir gali sukelti neigiamų pasekmių gyvenimo kokybei. Jei pavojai ar rizika yra palyginti dideli,
peržiūrimos turimos projekte rizikos mažinimo priemonės ir nustatomos indikacinės vertės, kurios yra
priimtinos gyvenamojoje aplinkoje. Poveikio gyvenamajai aplinkai ribiniai dydžiai nustatomi pagal
veikiančias šioje srityje higienos normas, kitus teisės aktus.
Vertinant vietovės demografinius bei sveikatos rodiklius buvo naudotasi Lietuvos statistikos
departamento, Informacinio sveikatos centro pateiktais statistiniais duomenimis bei Lietuvos higienos
instituto duomenimis. Remiantis jais buvo atlikta visuomenės sveikatos būklės analizė.
Metodų paskirtis – įvertinti galimą poveikį visuomenės sveikatai. Metodo tikslas yra kuo realiau
įvertinti neigiamus veiksnius ir jų daromą poveikį žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei. Aplinkos
taršos vertinimo modeliai, naudoti vertinime buvo pasirinkti todėl, kad jie aprobuoti LR aplinkos
ministerijos.
Planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamos teršalų sklaidos modeliavimas atliktas programa
„ISC-AERMOD View” (Kanada), AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių
kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. „ISC-AERMOD View” programa naudotasi
vadovaujantis “Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir
meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti” (Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymas Nr. D1-653) ir „Ūkinės veiklos poveikiui
aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos” (Aplinkos
apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-09 įsakymas Nr. AV-200). Šis modelis skaičiuoja teršalų
priežemines koncentracijas iš kaminų, plotinių, tūrinių ir kt. taršos šaltinių. Teršalų koncentracijos
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buvo skaičiuojamos 1,5 m aukštyje - tai aukštis, kuriame vidutinio ūgio žmogus įkvepia oro.
Modeliavimas buvo atliekamas daugiau nei 2 km spinduliu apie planuojamą ūkinę veiklavietę adresu
R. Kalantos g. 32, Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos stacionarių ir mobilių triukšmo šaltinių prognozuojamo triukšmo
sklaida sumodeliuota naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise
Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo
poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos
pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos
Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinime naudojant literatūros duomenis yra naudojamasi tik
valstybinių, mokslinių institucijų duomenimis, kurių patikimumas ir objektyvumas užtikrinamas
įstaigų statusu.
Poveikio visuomenės sveikatai veiksniai nustatyti iš numatomų naudoti įrenginių techninių
charakteristikų, kurių parametrus garantuoja įrenginių gamintojas.
Vertinimo problema yra su ūkine veikla nesusijusio transporto ir vertinamos planuojamos ūkinės
veiklos sukeliamos aplinkos taršos įtakų nustatymas ir reglamentavimas.
9.2. galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos.
Poveikio sveikatai vertinimo netikslumai ir klaidos gali būti tik tuo atveju, jei ūkinės veiklos
organizatorius poveikio visuomenės sveikatai vertintojui pateikė nepilną ar neteisingą informaciją apie
nagrinėjamą ūkinę veiklą bei veiklos lemiamus fizinės aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai.
10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS: NURODOMA, AR
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SĄLYGOS ATITINKA VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMUS ARBA KOKIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PLANUOJAMOS ARBA VYKDOMOS ŪKINĖS
VEIKLOS SĄLYGOS NEATITINKA (KONKRETAUS TEISĖS AKTO STRAIPSNIS, JO
DALIS, PUNKTAS).
Kompleksiškai (taršos veiksnių identifikavimu, analize, įtakojamos taršos lygio bei verčių
prognostiniais skaičiavimais, taršos sklaidos modeliavimu). Įvertinus žinomus ūkinės veiklos
įtakojamus aplinkos veiksnius, galinčius daryti poveikį visuomenės sveikatai (fizikinius, cheminius),
daroma išvada, kad planuojamai ūkinei veiklai – pavojingų ir nepavojingų atliekų (metalų laužo ir
jiems prilygintų atliekų) tvarkymas, Kauno mieste, R. Kalantos g. 32, sanitarinės apsaugos zonos
ribos gali būti nustatytos sutampančios su ūkinei veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis, nes
ūkinės veiklos įtakojama aplinkos oro tarša ir triukšmas už ūkinės veiklos žemės sklypo ribų
neviršytų visuomenės sveikatos saugos teisės aktais reglamentuojamų leidžiamų ribinių taršos
dydžių.
Atsižvelgiant į išvadą sanitarinės apsaugos zonos ribas siūloma nustatyti sutampančiomis su
ūkinei veiklai naudojamo žemės sklypo ribomis.
Planuojamos veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų (metalų laužo ir jiems prilygintų atliekų)
tvarkymas - vykdytojas: UAB “AT Recycling”.
Siūlomos SAZ ribos pateiktos priede Nr. 7.
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11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS: NURODOMAS SIŪLOMŲ
SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ DYDIS METRAIS, TARŠOS ŠALTINIS (-IAI),
NUO KURIO (-IŲ) NUSTATOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS.
PRIDEDAMAS SIŪLOMŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS
(TOPOGRAFINIS PLANAS, BRĖŽINYS AR ŽEMĖLAPIS), KURIAME NURODYTOS
SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS.
Siūlomų sanitarinės apsaugos zonos ribų planas pridedamas Ataskaitos 7 priede (žr. 11.2. pav.).
Atsižvelgiant į tai, kad PŪV numatomų oro taršos ir triukšmo šaltinių skleidžiama tarša ir
triukšmas neviršytų teisės aktais nustatytų ribinių verčių esamoje ir suplanuotoje gyvenamojoje
aplinkoje (žr. Ataskaitos 5.1, 5.2 ir 5.3 punktus), PŪV objektui tikslinga sumažinti teisės aktais
nustatytos (normatyvinės 100 m) SAZ ribas, žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0482-6382) ribose
sutapatinant SAZ su faktiškai naudojamo 0,3425 ha ploto sklypo dalimi (žr. 11.1. pav.).
Siūlomos SAZ ribose (PŪV vietos žemės sklypo ribose) nėra gyvenamųjų, visuomeninių teritorijų
ir objektų bei nėra registruotų esamų ar planuojamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių. Todėl
siūlomos SAZ ribos nepažeistų gretutinių žemės sklypų savininkų (valdytojų, naudotojų) interesų ir
neprieštarautų SAZ nustatymo tikslui – apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos,
kadangi planuojama ūkinė veikla siūlomos SAZ ribose nekeltų pavojaus greta esančių teritorijų
naudotojų darbuotojų sveikatai bei aplinkinių rajonų gyventojams. Siūlomos SAZ plotas sutaptų su
PŪV naudojamo žemės sklypo dalies ribomis.
Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, siūlome PŪV – pavojingų ir nepavojingų atliekų
tvarkymo veiklavietės, R. Kalantos g. 32 Kaune, sanitarinės apsaugos zonos ribas nustatyti
žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0482-6382) ribose, SAZ ribas sutapatinant su nuomojamo
0,3425 ha ploto sklypo ribomis (žr. 11.1. pav.).

11.1. Pav. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos PŪV žemės sklype, R. Kalantos g. 32,
Kaunas (žemės sklypo unikalus Nr.4400-0482-6382)
Šaltinis: www.regia.lt
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12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
STEBĖSENOS, EMISIJŲ KONTROLĖS IR PAN.
Nagrinėjama ūkinė veikla bus vykdoma žemės sklype, atitinkančiame naudojimo paskirtį, su
veiklai tinkama inžinerine infrastruktūra, todėl vietos alternatyvos nėra nagrinėjamos ir siūlomos.
Remiantis emisijų į aplinkos orą ir triukšmo prognostiniais skaičiavimais, planuojama ūkinė veikla
neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojų sveikatai nedarytų, todėl emisijų kontrolė nenumatoma.
Aplinkos komponentams (aplinkos orui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui, dirvožemiui,
biologinei įvairovei ir kt.) ruošti monitoringo programas nėra kriterijų.
Neigiamo poveikio visuomenės sveikatai sumažinimo priemonių, paskatinimo ar
kompensacinių priemonių aprašymas
Poveikio aplinkai sumažinimo priemonės:
 Įrenginių, mechanizmų nuolatinė techninė priežiūra, kad nebūtų viršijamos gamyklinės
triukšmo techninės charakteristikos ir aplinkos oro cheminės taršos normos.
 Generuojamo triukšmo valdymo priemonių (vietinių ir bendrųjų) sistemos kūrimas ir
įgyvendinimas.
 Naudojamos teritorijos nuolatinė priežiūra, mechaniškai valant patalpas.
 Administracijos politika, procedūrų planavimas ir sukūrimas, įgyvendinimas,
veiksmingumo tikrinimas, stebėjimai ir matavimai, vidaus auditas, reguliari aplinkosauginė
ataskaita, galimas įrenginio uždarymas, švaresnių technologijų kūrimas.
Pagrindiniai neigiamą poveikį mažinančių priemonių pasirinkimo argumentai
Ūkio subjekto administracijos politika aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos aspektu, ūkinės
veiklos procedūrų planavimas ir kontrolė turi užtikrinti emisijų į aplinkos orą ir triukšmo lygį
neviršijančius rodiklius, kuriais remiantis yra įvertintas ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos
pagrįstumas.
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14. PRIEDAI
1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas dėl žemės sklypo su
statiniais.
2. Numatomų naudoti pastatų, jų dalių ir priestatų kadastro duomenų išrašas.
3. Nuomos sutartis.
4. Planuojamos ūkinės veiklos numatomos taršos iš mobilių taršos šaltinių į aplinkos orą
skaičiuotė (transporto tarša).
5. Planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamo triukšmo ataskaita.
6. Planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamos oro taršos ataskaita.
7. Sklypo planas su planuojama SAZ riba.
8. Informacija visuomenei apie parengtą ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitą.
9. Visuomenės supažindinimo protokolas. Viešo supažindinimo su PVSV ataskaita dalyvių
sąrašas. Visuomenės supažindinimas su protokolu.
10. Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo kvalifikacijos dokumentai.
11. Raštas Visuomenės sveikatos centro Kauno skyriui apie parengtą PVSV ataskaitą ir
planuojamą PVSV ataskaitos pristatymą.
12. Raštas Kauno miesto Petrašiūnų seniūnijai apie parengtą PVSV ataskaitą ir planuojamą
PVSV ataskaitos pristatymą.
13. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-07-31 raštas Nr. (30.5)-A4-6859 (kopija).
14. UAB „Jormeta“ ir UAB „AT Recycling“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Jarisa LT“) 201807-19 veiklos teisių perleidimo sutartis (kopija).
15. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2017-05-10 raštas, Nr. 31N-724(8.1),
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui (kopija).
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