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1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS 
  
Pavadinimas: UAB „Antroji investicija“ 
Adresas: Pylimo g. 11-4, Vilnius 
Įmonės kodas: 304087831 
Telefonas: +375 22 275230 
El. p.: investicijaantroji@gmail.com 
 

2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS 
RENGĖJAS 

 
Pavadinimas: UAB „Aplinkos vadyba“ 
Adresas: Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius 
Įmonės kodas: 300513582 
Telefonas: 8 5 204 51 39, 8 613 22747 
El. p.: info@aplinkosvadyba.lt 
 
Kontaktinis asmuo: Julita Komkienė, mob. 8 676 54595. 
Ataskaitą parengė: Julita Komkienė, Rimas Šiaulys, Nerijus Dilba. 
Juridinio asmens licencija Nr. VSL-358. 
Fizinio asmens visuomenės sveikatos peržiūros specialisto licencija Nr. 0263-MH/SE/PV-09. 
 

3. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 
 

3.1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas 
 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) pavadinimas – Krematoriumo eksploatavimas, 
Taikos pr. 114M, Kaunas. 

Įmonės veikla bus vykdoma pagal ekonominės veiklos rūšies kodą: 96.03 – Laidotuvių ir su 
jomis susijusi veikla, 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 ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija (teikiamos paslaugos), 
gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, 
gamtiniai, energiniai ištekliai 

 

UAB "Antroji investicija" planuoja statyti krematoriumo pastatą ir teikti kremavimo paslaugas. 
Bus pastatytas naujas pastatas, kuriame įrengtas krematoriumas. Pastate bus kremavimo krosnis su 
visa automatizuota įranga, artimiesiems skirta laukimo salė, palaikų priėmimo patalpa. 
Planuojamame krematoriume numatoma kremuoti 2000 vnt. palaikų per metus. Planuojama dirbti 
darbo ir išeiginėmis dienomis. Kiekvieną dieną numatoma dirbti nuo 7 val. iki 22 val. Per dieną 
planuojama kremuoti 5-6 vnt. palaikų.  Vienas kremavimo procesas su dokumentų įforminimu ir 
priėmimu trunka apie 2 val.  

Krematoriumas – pastatas su įrenginiu žmogaus palaikams kremuoti. 
Kremavimas – žmogaus palaikų sudeginimas krematoriumo krosnyje. Kremavimu nelaikomas 

medicininių atliekų deginimas. 

mailto:info@aplinkosvadyba.lt
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Kremavimo įmonė – kremavimo paslaugas teikianti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė ar Europos Sąjungos bei Europos ekonominės 
erdvės valstybėse įsteigtos įmonės filialas Lietuvos Respublikoje, turintys Aplinkos ministerijos 
išduotą licenciją kremavimo veiklai vykdyti. 

Kremavimo paslaugos – paslaugos, apimančios palaikų priėmimą ir laikymą iki kremavimo, 
parengimą kremuoti, kremavimą, kremuotų palaikų išdavimą laidoti (saugoti), duomenų apie 
kremavimą kaupimą ir saugojimą. 

Kremavimo veikla – veikla, apimanti LR Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nustatytų 
kremavimo paslaugų teikimą. 

 
Reikalavimai kremavimo įmonei 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žmonių palaikų laidojimo įstatymu, verstis kremavimo 

veikla leidžiama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtiems juridiniams asmenims ar 
kitoms organizacijoms arba jų filialams, turintiems Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 
išduotą kremavimo veiklos licenciją. Kremavimo įmonė privalo užtikrinti, kad jos vykdoma veikla 
nesukeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai. Kremavimo įmonė privalo turėti kremavimo 
veiklai vykdyti reikiamos kvalifikacijos personalą, reikalingą įrangą ir patalpas, atitinkančias 
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus visuomenės sveikatos saugos, darbuotojų saugos 
ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. 

Veiklos vykdytojai, norintys gauti kremavimo veiklos licencijas, privalo atitikti Lietuvos 
Respublikos Žmonių palaikų laidojimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus ir 
turėti leidimą-higienos pasą kremavimo veiklai, išduotą Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Prieš pradedant kremavimo veiklą, bus gauta kremavimo veiklos licencija. 
 

Naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai 
PŪV veiklos metu planuojama naudoti natrio hidrokarbonatą ir aktyvuotos anglies granules. 

Kitų cheminių medžiagų ir mišinių nenumatoma naudoti.  Natrio hidrokarbonatas ir aktyvuotos 
anglies granulės bus laikomos uždarose pagalbinėse patalpose gamintojo pakuotėje. 

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus pateikti 3.1 lentelėje. 
 

3.1 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar mišinius 

Žaliavos, cheminės medžiagos ar 

mišinio pavadinimas 

Planuojamas naudoti 

kiekis, t/metus 

Kiekis, vienu metu 

saugomas vietoje (t), 

saugojimo būdas 

Pavojingumas 

Natrio hidrokarbonatas 1,000 0,100 t 

smarkus akių 

pažeidimas/akių dirginimas; 

H319 

Aktyvuotos anglies granulės 0,500 0,050 nepavojinga 

 
Vienam kremavimui metu tenka 0,5 kg hidrokarbonato miltelių ir 0,25 kg aktyvuotos anglies 

granulių.   
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Vykdant planuojamą ūkinę veiklą personalo ir lankytojų buities reikmėms bus naudojamas 
geriamasis vanduo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos 
Respublikos Aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 patvirtintomis 

Vandens vartojimo normomis RSN 26-90 1 darbuotojo 1 pamainos vandens suvartojimo norma yra 25 
litrai. Paskaičiuojame 8 darbuotojų vandens suvartojimą: 8 × 25 l × 1 d = 200 l/dieną = 0,2 m3/dieną. 
Įvertinant maksimalų galimą 86 lankytojų apsilankymų skaičių, vandens suvartojimas išaugs: 86 × 10 
l × 1 d = 860 l/dieną = 0,86 m3/dieną. Planuojamas geriamojo vandens sunaudojimas apie 1,06 
m3/parą, metinis poreikis sudarys apie 390 m3/metus. Gamybinėms reikmėms vanduo nebus 
naudojamas. Buitinėms reikmėms vanduo bus gaunamas iš miesto vandentiekio UAB „Kauno 
vandenys“.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus naudojama elektros energija bei gamtinės dujos 
(kremavimo procese): 

- gamtinės dujos ~200 000 nm3/metus; 
- elektros energija ~500 MWh.  
Patalpų šildymas bus užtikrinamas prisijungiant prie centralizuotų Kauno miesto šilumos 

tiekimo tinkų. 

3.3. Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų statinių ir 
įrenginių išdėstymo planas 

  
Planuojama ūkinė veikla – krematoriumo eksploatavimas – bus vykdoma Taikos pr. 114M, 

Kaunas žemės sklype kad. Nr. 1901/0091:121 (1 pav.). Situacijos schema su gretimybėmis pateikta 
1 priede. 

 

 
1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (inf. šaltinis – www.regia.lt) 

 
Sklypas yra tuščias, griovimo darbai nebus atliekami.  
PŪV sklype: 
Pastatu užstatomas teritorijos plotas ~ 635 kv. m. 
Kietųjų dangų plotas ~ 2000 kv. m. 

PŪV vieta  
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Pastato aukštų skaičius 1 vnt.; 
Sklypo planas su planuojamais statiniais pateikiamas 1 priede.  
 
Šiaurinėje PŪV žemės sklypo dalyje numatomi du įvažiavimai/išvažiavimai į/iš sklypo 

lengviesiems automobiliams bei kitam aptarnaujančiam transportui. Bus įrengti vandentiekio, 
buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų, dujotiekio ir elektros tinklai. Planuojant PŪV sklypo landšaftą, 
numatomas vejos įrengimas ir apželdinimas augalais, kurių pagalba bus pagerintas vizualinis 
kraštovaizdis.  

Krematoriumo patalpos atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. 
gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. 57-2891) patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 
91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės 
sveikatos saugos reikalavimai“ nurodytų būtiniausių patalpų poreikį kremavimo įmonei.  

Pastatas suskirstytas į tris pagrindines funkcines zonas: lankytojų, administracines, 
aptarnavimo - technines.   

Pagal HN 91:2013 yra leidžiama žmogaus palaikų priėmimo ir žmogaus palaikų laikymo 
patalpas įrengti vienoje patalpoje (jeigu yra atskirtos žmogaus palaikų priėmimo ir žmogaus palaikų 
laikymo zonos), kaip tai ir yra numatyta šiuo atveju. Žmogaus palaikai bus laikomi ne žemesnėje kaip 
0 °C ir ne aukštesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Žmogaus palaikai nebus laikomi ilgiau kaip 7 paras, 
nes tuomet turi būti užtikrinta temperatūra –18 °C ir žemesnė.  

Per rytinę planuojamo statinio pusę projektuojamas pagrindinis ir reprezentacinis patekimas į 
pastatą. Į personalo ir technines patalpas patekimas projektuojamas iš šiaurinės pusės. Prie abiejų 
patekimų į pastatą numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikšteles. Prie palaikų įnešimo į pastatą 
vietos numatytas privažiavimas atitinkamam gabenimo transportui. 
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2 pav. Sklypo plano ištrauka
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Kremavimo linija 
Pusiau automatinis karsto įvežimas į krosnį 
Kremavimo procesas prasideda nuo karsto užkėlimo ant transporterio. Kai karstas pakeliamas, 

krosnies durys automatiškai atsidaro ir karstas įvažiuoja. Karsto pakėlimą ir įvažiavimą valdo 
operatorius. Įvažiavus karstui, kremavimo krosnies durys užsidaro. Jeigu pirminėje kameroje nėra 
pasiekta reikiama temperatūra ne mažiau 6500C ir antrinėje degimo kameroje – ne mažiau 8500C, 
durys karstui neatsidaro. 

Durys yra priekinėje krosnies dalyje ir užtikrina saugią prieigą prie kremavimo kameros. Durys 
pagamintos iš plieno, o vidinė dalis yra padengta izoliacinėmis keramikos pluošto plokštėmis. Durys 
atsidaro hidrauline pavara. Visi krosnies parametrai yra programuojami.  

Kremavimo kamera 
Krosnį sudaro dvi kameros: pagrindinė ir antrinė degimo kamera. Kiekvienoje iš jų yra įrengtas 

atskiras degiklis, kur bus deginamos gamtinės dujos. Pagrindinė kremavimo kamera skirta priimti 
karstą. Tai yra vieta, kur vyksta atitinkamas kremavimo procesas. Žemiau, atskirta ugniai atsparių 
grindų, yra vadinama antrinė degimo kamera. Abi kameros yra sujungtos šoniniu kanalu su 
skiriančiomis ugniai atspariomis sienomis. Šoninis kanalas yra skirtas dujoms patekti iš kremavimo 
kameros į antrinę degimo kamerą. Antrinė degimo kamera yra žemiau pagrindinės kremavimo 
kameros. Antrinė degimo kamera skirta degimo dujų, susidariusių deginimo proceso metu 
pagrindinėje kameroje, pilnam sudeginimui.  Susidariusios degimo dujos kremavimo kameroje 
patenka į antrinę degimo kamerą, kurioje vyksta antrinis išmetamų dujų deginimas ne žemesnėje 
negu 8500C temperatūroje. Priklausomai nuo dujų kiekio ir dujų užterštumo degimo procesas 
antrinėje degimo kameroje vyksta nemažiau kaip 2 sekundes ir yra kontroliuojamas automatiškai, 
kad įvyktų pilnas sudegimas.  

Visa kremavimo krosnies konstrukcija pagaminta iš profilių ir plieno lakštų, padengtų korozijai 
atspariomis ir aukštai temperatūrai  atspariomis dangomis. Išorės plokštės yra pagamintos iš 
nerūdijančio plieno (maždaug 1 mm storio). Jos yra sumontuotos ant keturių krosnies sienų. Jos 
visos turi matinį arba blizgų paviršių. Krosnis visame savo paviršiuje turi atsparų sluoksnį ir 
mineralinės vatos sluoksnį, taip, kad būtų užtikrinta tinkama šilumos izoliacija. 

Krosnies, kurioje yra karstas, grindys susideda iš specialiai apdirbtų ugniai atsparių  blokų (min. 
66% aliuminio oksido), kurie yra specialiai pasirinkti siekiant užtikrinti aukštą atsparumą nuo  
mechaninių pažeidimų esant aukštai temperatūrai (1600 0C). Grindys leidžia tinkamai įvesti karstą ir 
tiekti šilumą kremavimo  procese. Krosnies gale yra pelenų saugykla, kuri yra vadinama technine 
urna. Tai leidžia pašalinti šaltus pelenus po deginimo proceso. 

Viršutinė kremavimo kameros dalis susideda iš lubų, surinktų iš ugniai atsparių blokų, kurių  
sudėtyje yra  ne mažiau kaip 65% aliuminio oksido. Viršutinių lubų forma palengvina dalelių 
nusėdimą  kremavimo  kameros dugne. Surenkami elementai, kurie yra grindų dalys, gali būti lengvai 
pakeisti, jei yra būtina. Šiam tikslui nėra reikalo išardyti išorinį  krosnies karkasą. Du atskirti 
paskirstymo kanalai tiekia orą, kuris reikalingas degimo procesui palaikyti. Ten oras yra įkaitinimas 
ir tiekiamas į viršutinę ir apatinę kameros dalis. Dėka to, šis procesas yra atliekamas maksimaliai 
efektyviai.  

Oras, reikalingas kremavimui ir vėlesnei dujų oksidacijai, yra tiekiamas ventiliatoriumi, esančiu 
galinėje krosnies dalyje. Ventiliatoriaus variklio galia yra maždaug 3 kW. Šis prietaisas tiekia orą į 
skirtingas oro kameras: 

1. Oras kremavimo kameros viršutinei daliai; 
2. Oras kremavimo kameros apatinei daliai; 
3. Oras antrinio degimo kamerai susimaišymo zonoje. 
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Taip pat oras yra naudojamas atvėsinti pelenus pelenų konteineryje. 
Antrinė degimo kamera 
Ši kamera įrengta žemiau kremavimo kameros per visą jos ilgį. Ji skirta talpinti visą degimo 

dujų, pagamintų deginimo etape, tūrį. Planuojamo krematoriumo technologinė įranga užtikrins, kad 
kremavimo proceso metu visą žmogaus palaikų deginimo laiką kremavimo įrenginio antrinėje 
degimo kameroje bus palaikoma itin aukšta temperatūra (ne mažesnė kaip 850 °C), garantuojamas 
deguonies kiekis nemažiau 4 proc. Kremavimo įrenginyje bus sumontuota degimo proceso 
stebėjimo, kontrolės ir valdymo sistema. Degimo procesas antrinio degimo kameroje vyks nemažiau 
kaip 2 sekundes ir bus kontroliuojamas automatiškai, kad įvyktų pilnas sudegimas. 

Antrinė degimo kamera yra horizontalios prizmės forma ir yra integruota su pagrindine 
krosnimi, kaip visuma. Pirmoje šiluminio reaktoriaus zonoje išmetamosios dujos iš kremavimo 
kameros yra sumaišomos su papildomu kiekiu oro, kuris yra būtinas pilnam degimo procesui 
užtikrinti. Oras į antrinio degimo kamerą bus tiekiamas ventiliatoriaus pagalba.   

Kremavimo kameros degiklis 
Degiklis yra sumontuotas kremavimo kameros sienoje. Jo vaidmuo yra šildyti kremavimo 

kamerą, kol bus pasiekta tinkama temperatūra prieš karsto įvedimą ir tiekti šilumą, reikalingą 
kremavimo proceso metu. Įdiegta šiluminė galia yra maždaug 250000 kcal /h (290 kW). Tam tikros 
degiklio konfigūracijos šiluminė galia gali būti skirtinga, tačiau tai negali turėti įtakos krosnies darbo 
parametrams. 

Antrinės degimo kamveros degiklis 
Degiklis yra įmontuotas viršutinėje krosnies dalyje ir šildo dujas, kurios yra tiekiamos į antrinę 

degimo kamerą, o taip pat palaiko pastovią temperatūrą, kad oksidacijos procesas vyktų ne 
žemesnėje negu 8500C temperatūroje. Įdiegta šiluminė galia yra maždaug 249000 kcal/h (289 
kW).Tam tikros degiklio konfigūracijos šiluminė galia gali būti skirtinga, tačiau tai negali turėti įtakos 
krosnies darbo parametrams. 

Kaminas 
Degimo produktai iš antrinio degimo kameros į kaminą pateks ventiliatoriaus pagalba (001 

taršos šaltinis). Išmetimo ventiliatoriaus darbas yra valdomas inverterio pagalba remiantis slėgio 
kremavimo kamerų viduje matavimu, naudojant aukšto slėgio matuojamąjį zondą. 

Kaminas yra apvalaus skerspjūvio turintis dvigubas sieneles. Kamino vidus yra padengtas 
ugniai atsparaus betono sluoksniu. Išorinė kamino dalis yra iš plieno ir padengta antikoroziniais 
dažais. Taip pat jis yra apšiltintas, siekiant užtikrinti mažą šiluminį laidumą. Numatomas kamino 
aukštis sieks 12 metrų. Kamine bus visos būtinos jungtys reikalingos teršalų matavimams atlikti. Bus 
įranga, kuri automatiškai fiksuos ir įrašinės išmetamų į aplinkos orą teršalų koncentracijas. Per taršos 
šaltinį Nr. 001 išmetamų teršalų kiekiai yra suskaičiuoti ir pateikti skyriuje „Aplinkos oras“. 

Pelenų šaldymo kamera 
Po kremavimo pelenai yra perkeliami į pelenų konteinerį, kur jie atvėsta papildomai tiekiant 

orą. Atvėsinti pelenai yra supilami į techninę urną ir perkeliami į pelenų ruošimo įrenginį. 
Pelenų paėmimas 
Kremavimo kameros galinėje dalyje yra durys, kurios atidaromos rankiniu būdu. Ataušinti 

pelenai sukamos platformos pagalba yra nukreipiami į įrengtą konteinerį. Pelenai, nesukeliant dulkių 
ir nesudarant nepatogumų įrangą prižiūrinčiam personalui, yra atsargiai išverčiami. Durys yra 
padengtos ugniai atsparia medžiaga, siekiant sumažinti šilumos perdavimą. Pelenai yra supilami į 
specialią kapsulę, kurios yra talpinamos į pasirinktas urnas ir perduodami mirusiojo artimiesiems. 

Elektroninis valdymo pultas 
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Elektroninis valdymo pultas bus sumontuotas ant galinės sienelės, žemiau krosnies metalinio 
dangčio. Elektroninis valdymo pultas yra įrengtas su sensorine panele, kuri leidžia automatiškai 
valdyti krosnis pagal 3 kremavimo programas ir leidžia pamatyti krosnies darbo parametrus jos 
veikimo metu. Kremavimo programos tarpusavyje skiriasi priklausomai nuo kremuojamų palaikų 
tipo, pvz.: negimusio vaisiaus, vaiko palaikų ar suaugusio žmogaus palaikų kremavimas. Elektroninis 
valdymo pultas turi darbo parametrų registrą. Viduje yra mikroprocesoriumi programuojamas 
valdiklis, kuris kontroliuoja visas kremavimo proceso funkcijas ir parametrus. Krosnies valdymo 
pultas (sensorinė panelė) turi informacijos ir reguliavimo elementus, susietus su kremavimo procesu 
ir parametrais, kurie valdo įrangą kremavimo metu. Pultas turi rodmenis, pateikiamus įrangos 
vartotojui pageidaujama kalba. Krosnies veikimas yra visiškai automatinis ir reikalauja labai mažai 
personalo veiksmų. Valdymas yra užtikrinamas aukšto patikimumo mikroprocesoriniu valdikliu, 
kuris gauna signalus iš įvairių jutiklių/daviklių, esančių skirtingose krosnies dalyse.  

Pelenų paruošimo įranga 
Kai kremavimas yra baigtas, vykdomas pelenų paruošimas, t. y. pelenai yra susmulkinami ir 

homogenizuojami. Kai krosnyje sumontuotas plieno konteineris pelenams (techninė urna) yra 
užpildytas, jis yra nukreipiamas į pelenų paruošimo įrenginį. Paruošus pelenus, jie yra nukreipiami į 
galutinę urną. Techninė urna yra grąžinama atgal, o pelenai yra suspaudžiami plieniniais cilindrais. 
Prietaise yra kiaurasamtis, atskiriantis visus likusius sudegino karsto metalinius elementus, kuriuo 
persijoti pelenai patenka į urną be jokių pašalinių medžiagų. Tam, kad būtų išvengta vibracijos ir 
triukšmo pelenų paruošimo proceso metu, pelenų ruošimo įrenginio sienos ir durys yra izoliuotas. 
Įrenginys yra apsaugotas nuo dulkių susidarymo pelenų ruošimo įrenginyje. Laiko kontroleris 
automatiškai išjungia pelenų paruošimo įrangą, kai pelenų formavimo procesas yra užbaigtas. 

Išmetamų dujų aušinimo sistema / šilumokaitis 
Prieš filtravimą išmetamosios dujos turi būti atšaldytos. Tai bus atliekama dujų/oro 

šilumokaičiu. Aušinimo sistema yra pagaminta iš aukštai temperatūrai atsparių plieninių vamzdžių 
bei vidinių metalinių plokštelių ir juostų, kurios sudaro pertvaras tekančių dujų srauto suskaidymui. 
Iš šilumokaičio į aplinkos orą patenka šiltas oras. Teršalai per šilumokaičio vėdinimo sistemą į 
aplinkos orą nepateks. Šilumokaičio veikimo principas ir konstrukcija užtikrina, kad vykdomo 
technologinio proceso metu susidarę teršalai su tiekiamu oru, kaip šilumnešiu, nesusimaišys. 
Šilumokaičiu cirkuliuojantis oras per šilumokaičio plokšteles ir juostas aušins išmetamas degimo 
dujas. Tokiu atveju paduodamas į šilumokaitį oras aušins išmetamas degimo dujas ne tiesiogiai, bet 
per šilumokaičio metalines plokšteles. 

Išmetamų degimo produktų valymo sistema 
Kadangi kremavimas bus vykdomas labai aukštoje temperatūroje, tai teršalai į aplinkos orą 

pateks oksidų pavidalu, kurie skaičiuojami pagal metalų kiekį. Į valymo sistemą pateks azoto oksidai 
(B), anglies monoksidas (B), sieros dioksidas (B), kietosios dalelės (B), metalai (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, 
Ni, Se, Zn), HCl, LOJ, PCB (polichlorinti bifenilai), PCDD (dioksinai/furanai), benzo (a) pirenas, 
benzo(b)fluoratenas, benzo(k)fluoratenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas, HCB (heksachlorbenzenas).  

 Sistema susideda iš reaktoriaus ir rankovinių filtrų. Po antrinio degimo susidariusios degimo 
dujos – išmetimo dujos yra atšaldomos šilumokaičio pagalba. Toliau atšaldytos dujos iki tam tikros 
temperatūros patenka į reaktorių, kuris yra užpildytas natrio hidrokarbonatu (miltelių pavidalu) ir 
aktyvuotos anglies granulėmis. Tai leidžia neutralizuoti susidariusius rūgštinius teršalus, dioksinus, 
furanus, lakius organinius junginius. Iš reaktoriaus dujos patenka į rankovinius filtrus.  

Rankoviniai filtrai negali užsikimšti, nes jų paviršius periodiškai nukratomas slėgio perkrovų 
metu, o susidariusios kietosios dalelės patenka į uždarą konteinerį.  
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 Sistema automatiškai nustato filtro švarumą naudojant aukšto slėgio matavimo įrangą. Slėgio 
keitiklis aptinka slėgio nuostolius filtre ir įjungia papildomą filtro valymo procesą tik tuomet, kai 
filtras yra nepakankamai nukratomas, o tai leidžia taupyti orą ir energiją. Į kaminą  išmetamos dujos 
yra bespalvės, bekvapės ir išvalytos, kad neviršytų ribinių verčių aplinkos ore (taršos šaltinis Nr. 001). 
Pridedame išvalomų teršalų koncentracijų deklaraciją prieduose (žr. 6 priedą).  

Ortakis 
Ortakyje yra vožtuvas, kuris skirtas įleisti papildomam orui iš aplinkos, siekiant apsaugoti 

teršalų valymo sistemą nuo per karštų degimo dujų, jeigu šilumokaitis neatšaldytų degimo dujų iki 
reikiamos temperatūros. Temperatūra yra fiksuojama automatiškai. Esant per aukštai išmetamųjų 
dujų temperatūrai ir pakankamai šilumokaičiui neatšaldžius degimo dujų, atsidaro vožtuvas ir 
aplinkos oras yra įleidžiamas. Šis elementas yra saugumo sistemos dalis, skirtas naudoti, kai 
išmetamųjų dujų aušinimo sistema praranda savo pajėgumą dėl šilumokaičio perkaitinimo arba, kai 
dujos tiekiamos iš krosnies yra per karštos.  

Į aplinkos orą per ortakį aplinkos oro teršalai nepateks. 
Avarijų prevencija 
Krematoriumo eksploatavimo metu numatoma galima avarijos situacija, jeigu dingtų elektros 

energija. Tada atsijungtų ventiliatoriai (įskaitant orą tiekiančius ir degimo produktus iš antrinio 
degimo kameros į kaminą šalinantį ventiliatorių) ir automatinis valdymas. Iš karto atsijungtų 
gamtinių dujų padavimas į degimo kameras ir degimas nebevyktų. Visi technologiniai procesai 
sustos, todėl sprogimo, krosnies perkaitimo pavojaus nebus. Aplinkos oro teršalai į aplinkos orą taip 
pat nepateks. 

Siekiant išvengti tokios mažai tikėtinos situacijos sukeltų pasekmių, bus pastatytas dyzelinis 
elektros generatorius, kuris pradės veikti iš karto (neilgiau kaip per 2 minutes) atsijungus elektros 
tiekimui. Tuo atveju bus atstatytas elektros tiekimas, pradės veikti ventiliatoriai ir krematoriumo 
išmetamų teršalų valymo sistema pradės veikti. Kitų avarijos situacijų nenumatoma, nes jeigu 
sugestų kuri nors technologijos grandis, tai krematoriumas iš viso negalės veikti, nes viskas valdoma 
automatiškai.  

Atliekų pašalinimas iš rankovinio filtro 
Atliekų pašalinimas iš rankovinio filtro yra atliekamas naudojant sraigtinį konvejerį ir plastikinę 

talpą pašalinti kietas atliekas iš rankovinio filtro. Atliekos iš tinklelinio filtro turi būti traktuojamos 
kaip pavojingosios atliekos (10 01 18 dujų valymo atliekos), kuriose yra pavojingų cheminių 
medžiagų). Susidariusios pavojingosios atliekos bus laikomos uždarame konteineryje neilgiau kaip 
iki 6 mėn. ir perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotoms įmonėms. 

Darbo režimas: 
 Darbo dienų skaičius metuose – 365;  
 Darbo laikas nuo 7.00 val. iki 22.00 val. 
Kremavimo procesas yra pilnai automatizuotas ir stebimas specialiame ekrane. Tokiu būdu 

procesas yra kontroliuojamas ir užtikrinamas tinkamas deginimo procesas. Vienas iš kremavimo 
procesą kontroliuojančių elementų yra zondas, kuris nuolat matuoja deguonies kiekį išmetamosiose 
dujose ir automatiškai kontroliuoja oro srautą į kremavimo krosnių kameras. Išmetamosios dujos 
nuvedamos į kanalų sistemą ir toliau – į papildomo deginimo kamerą ir ten uždegamos papildomo 
deginimo degikliu. Prie temperatūros 850-900ºC išmetami dūmai papildomai deginami, atsiskiria 
nuo suodžių dalelių, išmetamos dujos iš degimo krosnies į kaminą yra visiškai bespalvės ir bekvapės. 
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3.4. Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo trukmė 

 
3.4.1 lentelė. Veiklos vykdymo terminai, eiliškumas 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Įvykdymo terminas 

1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų atlikimas 2018 m. IV ketv. 

2. Techninio darbo projekto parengimas, derinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas 2019 m. I ketv. 

3. Objekto statybos darbai 2019-2020 m. 

4. Kremavimo veiklos licencijavimo procedūros pagal Kremavimo veiklos licencijavimo 
taisyklių reikalavimus 

2020 m.  

5. Leidimo higienos paso gavimas 2020 m. 

6. Numatomas eksploatacijos laikas Neterminuotas 

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 sveikatos vertinimas atliekamas sanitarinės apsaugos zonos nustatymo 

etape, kaip atskiras dokumentas.  

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 

 
Ūkinės veiklos požiūriu, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos apimtyje buvo 

analizuotos dvi alternatyvos: 

› Nulinė alternatyva – jei planuojama ūkinė veikla nebūtų vykdoma;  

› I-oji alternatyva – numatoma eksploatuoti krematoriumą, adresu Taikos pr. 114M, Kaunas; 

Nulinės alternatyvos atveju daroma prielaida, kad krematoriumas nebus eksploatuojamas. Nulinės 

alternatyvos atveju: 

› nenaudojant planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo būtų pažeistas Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymo 21 straipsnio reikalavimas: žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę 
pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.    

› nenaudojama teritorija prarastų vertę ir ilgainiui taptų kraštovaizdį darkančiu elementu;  

› nebus sukurta papildomų darbo vietų. 

PŪV vietos ir veiklos pasirinkimą lėmė ekonominiai, socialiniai ir aplinkosauginiai faktoriai, t. y.: 

› planuojamos ūkinės veiklos vieta pasirinkta atsižvelgiant į galimybę disponuoti nuomos teise 
valdomą nekilnojamąjį turtą. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties 
objektų teritorijos. Planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (Žin., 2005, 
Nr. 14-450 ir vėlesni pakeitimai) patvirtinto Žemės naudojimo būdų turinio aprašo (toliau - Žemės 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Krematoriumo eksploatavimas,  
Taikos pr. 114M, Kaunas                                                                                                                          14 

naudojimo būdų turinio aprašas) 20 punkto (paslaugų paskirties pastatus galima statyti ir teikti 
paslaugas žemės sklypuose, kurių paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų 
teritorijos) reikalavimus.  

› sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, yra Kauno miesto pramonės rajone; 

› sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, yra patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, t. y. šalia 
Taikos pr., kuriuo pasiekiamas Ateities plentas, kuris įsikerta į magistralinį kelią A1, jungiantį tris 
didžiausius Lietuvos miestus: Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Teritorijoje yra išvystyta planuojamai ūkinei 
veiklai vykdyti reikalinga infrastruktūra;  

› aplinkosauginiu požiūriu pasirinktas sklypas nepatenka į saugomas ir/ar vertingas gamtiniu ar 
kultūriniu požiūriu teritorijas ir su jomis nesiriboja, todėl jame planuojama vykdyti veikla ženkliai 
nesutrikdys gamtinės ir antropogeninės aplinkos;  

› veikla planuojama, investuojant į šiuo metu apleistą teritorijos sutvarkymą, pasirūpinant šio 
turto būkle ir pridėtinės vertės kūrimu vietos savivaldybei ir gyventojams;  

› teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka Kauno miesto savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendinius.  

4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ANALIZĖ 

4.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų 
dalis ir gyvenamąsias vietoves; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne senesnis 
kaip 3 metų žemėlapis su gretimybėmis, esamos ir suplanuotos gretimybės, 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 

 
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Taikos pr. 114M, Kaunas (1 pav.). Situacijos schema su 

gretimybėmis pateikta 1 priede. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 
kopija pateikta 2 priede. 

Nagrinėjama teritorija yra šiaurės rytinėje Kauno miesto dalyje. Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis Kauno m. savivaldybėje 2018 metų pradžioje gyveno 288363 gyventojai 
(2017 m. – 292691 gyventojai). 

Remiantis Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 
“Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrasis planas) patvirtintu pagrindiniu (reglamentų) brėžiniu (3 pav.) 
nustatyta, kad: 

 Planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į verslo ir pramonės teritorijų funkcinę zoną; 
 Teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano sprendinius.  
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3 pav. Ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinio (reglamentų) 

brėžinio (inf. šaltinis – www.kaunas.lt) 

PŪV 

teritorija 

0,5 km 

Mažo užstatymo intensyvumo 
gyvenamoji ir sodininkų 
bendrijų sodų teritorijos 
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PŪV teritorijos gretimybėje vyrauja pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės 

paskirties objektų teritorijos.  

 

4 pav. Nagrinėjamos teritorijos funkcinis zonavimas 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas bendrus posūkio kampų taškus turi su žemės sklypais Nr. 
2, 5, 6 (atitinkamai Kad. Nr. 1901/0091:139, 1901/7001:53, 1901/7001:52). Patekimas į teritoriją yra 
suformuotas iš sklypo šiaurės dalyje esančio Taikos pr. (D kategorijos). Taikos pr. įsijungia į už 
maždaug 1,2 km rytinėje dalyje nutiestą Ateities plentą, kuris įsikerta į magistralinį kelią A1, jungiantį 
tris didžiausius Lietuvos miestus: Vilnių, Kauną ir Klaipėdą.  

4.1 lentelė: Gretimų žemės sklypų informacija 

Eil. 
Nr. 

Kad. Nr. 
Naudojimo 

paskirtis 
Naudojimo būdas 

Naudojimo 
pobūdis 

Specialiųjų 
žemės ir miško 

naudojimo 
sąlygų Nr. 

1. 1901/0091:86 Kita 
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

- 
I, VI, XLIX, 

XLVIII, XXVII Komercinės paskirties objektų teritorijos 

2. 1901/0091:139 Kita 
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų teritorijos 

- VI, XLIX 

3. 1901/0091:7 Kita Gyvenamosios teritorijos 

Mažaaukščių 
gyvenamųjų 

namų 
statybos 

- 

4. 1901/0091:99 Kita Inžinerinės infrastruktūros teritorijos - 
I, VI, XLIX, 

XLVIII, XXVII 

5. 1901/7001:53 Kita 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos 

- 
I, VI, IX, XLIX, 
XLVIII, XXVII 

6. 1901/7001:52 Kita 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos 

- 
I, VI, IX, XLIX, 

XLVIII 
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Eil. 
Nr. 

Kad. Nr. 
Naudojimo 

paskirtis 
Naudojimo būdas 

Naudojimo 
pobūdis 

Specialiųjų 
žemės ir miško 

naudojimo 
sąlygų Nr. 

7. 1901/0091:87 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - 
VI, XLIX, XLVIII, 

XXVII 

8. 1901/0091:55 Kita Komercinės paskirties objektų teritorijos - 
I, VI, XLVIII, 
XLIX, XXVII 

 
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų1 numerių reikšmės: 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos, 
VI. Elektros linijų apsaugos zonos, 
IX. Dujotiekių apsaugos zonos, 
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje,  
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, 
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. 
 
Artimiausia gyvenamoji teritorija, esanti adresu Taikos pr. 114D, Kaunas, nuo PŪV teritorijos 

nutolusi per ~0,07 km šiaurės vakarų kryptimi.  Žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios 
paskirties. Sklype yra administracinis pastatas (daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – 
administracinis) ir garažas (pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų) (5 pav.).  

Gyvenamosios teritorijos su PŪV žemės sklypu tiesiogiai nesiriboja. Tankiau apgyvendinta 
teritorija (mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji ir sodininkų bendrijų sodų teritorijos) prasideda 
~0,5 km atstumu pietų kryptimi.  

 

 

5 pav. Esamas administracinės paskirties pastatas Taikos pr. 114D  
 
Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas yra reabilitacijos klinika „Medicus“ (6 pav.), 

įsikūrusi adresu Taikos pr. 112, Kaunas, nuo planuojamo krematoriumo pastato nutolusi ~117 m 
pietvakarių kryptimi.  

 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652 ir vėlesni pakeitimai) patvirtintos Specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos. 
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6 pav. Reabilitacijos klinika „Medicus“, Taikos pr. 112, Kaunas (inf. šaltinis: google.com) 

 
 
Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos požeminio vandens vandenviečių su VAZ ribomis 

žemėlapiu (7 pav.) nustatyta, kad: 
 Artimiausia naudojama požeminio vandens vandenvietė, skirta mineralinio vandens 

gavybai (Reg. Nr. 4064), nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi per ~0,17 km 
pietvakarių kryptimi. Vandenvietei yra parengtas VAZ projektas; 

 Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į požeminio vandens vandenvietės, 

skirtos mineralinio vandens gavybai (Reg. Nr. 4064), parengto VAZ projekto vandenvietės 

apsaugos zonas; 

 
Cheminė tarša dirvožemiui, paviršiniams bei požeminiams vandenims nebus daroma, 

reikšmingas neigiamas poveikis požeminio vandens vandenvietei nenumatomas, nes: 
 Susidarančios buitinės nuotekos bus nuvedamos į centralizuotus miesto nuotekų 

tinklus; 
 Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas, gamybinės nuotekos 

nesusidarys; 
 Paviršinės lietaus nuotekos bus nuvedamos į paviršinių nuotekų tinklus; 
 Planuojamos ūkinės veiklos metu cheminės medžiagos ir preparatai, radioaktyviosios 

medžiagos, pavojingosios ir nepavojingosios atliekos nebus naudojamos. 
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7 pav. Artimiausios požeminio vandens vandenvietės (inf. šaltinis – www.lgt.lt) 

 
Vykdoma veikla nedarys neigiamo poveikio aplink esantiems objektams, nes planuojama 

ūkinė veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau vykdoma komercinio - pramoninio pobūdžio veikla, 
artimoje teritorijoje vyrauja komercinės paskirties ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
Tankiau apgyvendinta teritorija (mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji ir sodininkų bendrijų 
sodų teritorijos) prasideda ~0,5 km atstumu pietų kryptimi. Artimiausias visuomeninės paskirties 
pastatas yra reabilitacijos klinika „Medicus“, įsikūrusi adresu Taikos pr. 112, Kaunas, nuo 
planuojamo krematoriumo pastato nutolusi ~117 m pietvakarių kryptimi.  

Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, neturi istorinės – kultūrinės vertės, sklype nėra 
valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių, gamtos draustinių apsaugos zonų ar juostų ir kitų 
saugomų teritorijų. Kultūros paveldo vertybių ar archeologinių paminklų žemės sklype nėra.  

Informacija apie sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymą ir įregistravimą 
Krematoriumo normatyvinė sanitarinė apsaugos zona, remiantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652 ir vėlesni pakeitimai) 

patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 67 punktu, nustatoma 200 m. Į šią 

normatyvinio dydžio sanitarinę apsaugos zoną 200 m spinduliu patenka žemės sklypai, kurių 

dauguma yra kitos paskirties žemės sklypai. Gretimo žemės sklypo adresu Taikos pr. 114D žemės 

naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos, esami įregistruoti pastatai: administracinės paskirties 

pastatas ir garažas. Žemės sklypai, patenkantys į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną, pateikti 8 

pav. ir 1 priede. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 16 d. 
įstatymo Nr. IX-886, 24 straipsnio 2 punktu - planuojamos ūkinės veiklos - planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procesų metu, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai, 
Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžiai gali būti sumažinti. 

Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros 2002 m. gegužės 
16 d. įstatymo Nr. IX-886, 24 straipsnio 3 punktu - planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo ar planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų metu, 
atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinus konkrečios ūkinės veiklos galimą poveikį 

PŪV vieta  
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visuomenės sveikatai, gali būti nustatyti kitokie negu Vyriausybės patvirtinti sanitarinės apsaugos 
zonos ribų dydžiai.  

Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2004, Nr. 134-4878 ir vėlesni pakeitimai), atliekamas poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas, kurio tikslas įvertinus fizikinę ir cheminę taršą, jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų 
užterštumų lygių vertes aplinkoje, atlikti sanitarinės apsaugos zonos tikslinimą.  

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos bei ūkinės veiklos sukeliamą 
triukšmo lygį. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima PŪV žemės sklypą, 
kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 0,9478 ha. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ 
ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka 
nepatenka. 
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8 pav. Į normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną patenkantys sklypai 

Normatyvinė SAZ 

PŪV vieta  
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4.2. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 

naudojimo būdas (-ai), žemės sklypo plotas, žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko kopija) 

 
Ūkinę veiklą planuojama vykdyti žemės sklype: 

kadastrinis Nr. – 1901/0091:121, unikalus numeris – 4400-1624-5955. Daikto pagrindinė 
naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų 
teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės 
sklypo plotas – 0,9478 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „KOLEKTA“. 
Sudaryta preliminari nuomos sutartis su UAB „Antroji investicija“. Žemės sklype pastatų 
nėra.  

 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis žemės sklypui yra 

nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos – 0,0169 ha.  
VI. Elektros linijų apsaugos zonos – 0,408 ha. 
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje – 3 vnt. 
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – 0,08 ha. 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,1965 

ha. 
 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos pateiktos 2 priede. 

4.3. Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas 
ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo 
keliai ir kt.) 

 
Vandens tiekimas 
Planuojamos ūkinės veiklos metu vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms, gamybos 

procese vanduo nėra naudojamas. Vanduo buities reikmėms tiekiamas prisijungus prie 
centralizuotų UAB „Kauno vandenys“ vandentiekio tinklų. Numatoma sunaudoti po 1,06 m3/parą, 
390 m3/metus (planuojamo sunaudoti vandens kiekio skaičiavimai yra pateikti PVSV ataskaitos 3.2 
p.). Vandens apskaita bus vykdoma pagal įrengtus vandens apskaitos prietaisus.  

 
Energijos tiekimas 
Įmonėje naudojami energijos ištekliai yra gamtinės dujos ir elektros energija. Planuojama, kad 

po veiklos išplėtimo per metus bus sunaudojama ~500 MWh el. energijos ir 200 tūkst. m3 gamtinių 
dujų. Patalpų šildymas bus užtikrinamas prisijungiant prie centralizuotų Kauno miesto šilumos 
tiekimo tinkų. 

 
Nuotekų tvarkymas 
Buitinės nuotekos 
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Planuojamos ūkinės veiklos metu susidaro buitinės nuotekos. Buitinės nuotekos iš san. mazgų 
surenkamos ir išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus. Per metus įmonėje susidarys ir į nuotekų tinklus 
bus išleidžiama apie 390 m3 buitinių nuotekų. Išleidžiamų nuotekų užterštumas: 

 pagal BDS7 – 250 mgO2/l; 
 pagal suspenduotas medžiagas – 250 mg/l; 

 
Gamybinės nuotekos 
Kremavimo procese vandens poreikio nėra, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys.  
 
Paviršinės nuotekos 
Paviršinės nuotekos susidarys nuo pastato stogo, kurio plotas – 635 m2 ir nuo kietųjų dangų, 

kurių plotas 2000 m2. 
Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo pastato stogo apskaičiuojamas pagal 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: 

𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 𝐻 ∙ 𝑌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑘 = 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Čia: 
𝐻 – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vidutinis kritulių kiekis teritorijoje 650 mm (inf. šaltinis -  
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 

𝑌 – paviršinio nuotėkio koeficientas (0,85 – stogų dangoms); 
𝐹 – teritorijos plotas, ha; 
𝑘 – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 – sniegas 

neišvežamas, 0,85 – sniegas išvežamas). 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 650 ∙ 0,85 ∙ 0,0635 ∙ 1 = 350,84 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Paviršinės lietaus nuotekos, kurioms nebūtinas papildomas valymas (nuo pastatų stogų), bus 
nuvedamos į esamus lietaus nuotekų tinklus.  

Metinis skaičiuotinas paviršinių nuotekų kiekis nuo kietų dangų apskaičiuojamas pagal 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 
2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni pakeitimai), 8 punkte pateiktą formulę: 

𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 𝐻 ∙ 𝑌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑘 = 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Čia: 
𝐻 – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos duomenimis vidutinis kritulių kiekis teritorijoje 650 mm (inf. šaltinis -  
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).  

𝑌 – paviršinio nuotėkio koeficientas (0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms); 
𝐹 – teritorijos plotas, ha; 
𝑘 – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinantį sniego išvežimą (1,0 – sniegas 

neišvežamas, 0,85 – sniegas išvežamas). 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 10 ∙ 650 ∙ 0,83 ∙ 0,2000 ∙ 1 = 1079,00 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 

Paviršinės lietaus nuotekos nuo kietų dangų bus nuvedamos į miesto lietaus nuotekų tinklus.  
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Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 
„Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 42-1594 ir vėlesni 
pakaitimai) teritorija nepatenka į galimai teršiamų teritorijų kategoriją, todėl paviršinių nuotekų nuo 
kietų dangų valymas nenumatomas, susidarančių paviršinių nuotekų užterštumas neviršys 
minėtame įsakyme patvirtintų ribinių užterštumo dydžių. 

Bendras metinis paviršinių nuotekų kiekis iš PŪV teritorijos: 
𝑄𝑚𝑒𝑡ų = 350,84 + 1079,00 = 1429,84 𝑚3/𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠. 

 
Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 
 
Atliekų susidarymas ir tvarkymas krematoriumo eksploatacijos metu 
Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys mišrios komunalinės atliekos, antrinės žaliavos 

(pakuočių atliekos,  plastiko,  popieriaus ir kartono atliekos). Numatomas komunalinių atliekų kiekis 
apie 1,0 t/metus. Veiklos metu susidarys su teritorijos priežiūra, aplinkos tvarkymu susijusios 
atliekos. Komunalinės atliekos bus laikomos uždaruose konteineriuose. 

Susidarantys atliekų kiekiai objekto eksploatacijos metu bus tikslinami, sudarant atliekų 
išvežimo sutartis. Atliekų išvežimo sutartys bus sudarytos tik su įmonėmis, turinčiomis tos 
kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą.  

Kremavimo procese išeinantys dūmai yra valomi efektyvia filtravimo sistema, kuria yra 
pašalinamos dulkės iš išeinančių dūmų. Iš filtravimo sistemos šalinamų atliekų kiekis sudarys apie 
1,07 t/m. Atliekos iš filtravimo sistemos bus surenkamos į keičiamas talpyklas. Talpyklos su 
atliekomis bus laikomos deginimo kameros patalpoje iki pridavimo registruotam atliekų tvarkytojui 
pagal sutartis. Iš išmetamų dujų valymo sistemos susidarančios atliekos esant reikalui bus ištirtos ir 
gali būti šalinamos, atsižvelgiant į jų sudedamąsias dalis.  

Visos susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvirtintais Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais ir vėlesniais jų 
pakeitimais. Planuojamos ūkinės veiklos metu nebus vykdomas susidarančių atliekų utilizavimas, 
visos susidarančios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų 
tvarkytojų valstybės registre, ir turinčioms technines galimybes ir teisę priimti atliekas bei 
atsakančioms už jų tolimesnį sutvarkymą, nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir 
aplinkai.  

Nepavojingosios atliekos bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip vienerius metus ir perduodamos 
atliekų tvarkytojams pagal iš anksto sudarytas sutartis. Planuojamos ūkinės veiklos radioaktyviosios 
atliekos nesusidarys.  

 
Susisiekimo, privažiavimo keliai 
Į PŪV teritoriją privažiavimas numatomas nuo Taikos pr. einančia vietinės reikšmės 

privažiavimu, 9 paveiksle pateikta transporto judėjimo kelio į PŪV teritoriją schema. Planuojama, 
kad per parą į objektą atvyks ir išvyks apie 102 automobiliai.  

 

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 
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visuomenės sveikatos saugos požiūriu reikšmingus objektus (aprašymas, anksčiau šiame 
žemės sklype vykdyta ūkinė veikla, atstumai iki kitų šiame papunktyje nurodytų objektų) 

 
Remiantis Kauno miesto teritorijos bendrojo plano pagrindiniu (reglamentų) brėžiniu (3 pav.) 

nustatyta, kad: 
 planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į verslo ir pramonės teritorijų funkcinę zoną; 
 teritorijoje planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka Kauno miesto teritorijos bendrojo 

plano sprendinius. 
Artimiausia gyvenamoji teritorija, esanti adresu Taikos pr. 114D, Kaunas, nuo PŪV teritorijos 

nutolusi per ~0,07 km šiaurės vakarų kryptimi.  Žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios 
paskirties. Sklype yra administracinis pastatas (daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – 
administracinis) ir garažas (pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų) (5 pav.).  

Gyvenamosios teritorijos su PŪV žemės sklypu tiesiogiai nesiriboja. Tankiau apgyvendinta 
teritorija (mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji ir sodininkų bendrijų sodų teritorijos) prasideda 
~0,5 km atstumu pietų kryptimi.  

Artimiausias visuomeninės paskirties pastatas yra reabilitacijos klinika „Medicus“ (6 pav.), 
įsikūrusi adresu Taikos pr. 112, Kaunas, nuo planuojamo krematoriumo pastato nutolusi ~117 m 
pietvakarių kryptimi.  
 

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI, 
TIESIOGINIO AR NETIESIOGINIO POVEIKIO KIEKYBINIS IR KOKYBINIS APIBŪDINIMAS IR 
ĮVERTINIMAS   

5.1. Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, 
vertinimas 

 
Suskaičiuotos pagrindinių, specifinių aplinkos oro teršalų bei sunkiųjų metalų pažemio 

koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nei PŪV teritorijoje, nei artimiausios gyvenamosios 
aplinkos ore neviršija ribinių/siektinų verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

 

5.2. Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į ūkinės 
veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

 
Krematoriumo eksploatavimo metu į aplinkos orą pateks azoto oksidai, anglies monoksidas, 

sieros dioksidas, kietosios dalelės, metalai (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn), HCl, LOJ, PCB 
(polichlorinti bifenilai), PCDD (dioksinai/furanai), benzo (a) pirenas, benzo(b)fluoratenas, 
benzo(k)fluoratenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas, HCB (heksachlorbenzenas). Vadovaujantis Lietuvos 
higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“ priede pateikta informacija, nei 
vienam iš krematoriumo eksploatavimo metu į aplinkos orą pateksiančių aplinkos oro teršalų nėra 
nustatyta kvapo slenksčio vertė.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapai nesusidarys ir neturės poveikio visuomenės sveikatai, 
nes kremavimo procesas bus vykdomas uždaros sistemos pagalba, o susidarysiantys teršalai neturi 
kvapo pajautimo slenksčio.  
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5.3. Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, vertinimas 

 
Prognozuojama, kad krematoriumo veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 

gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ir prie planuojamos ūkinės veiklos sklypo 
ribų dienos ir vakaro metu neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės 
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą; 

Prognozuojama, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su krematoriumo 
veikla susijusio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje dienos ir vakaro metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą.   

5.4. Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai, 
kurių taršos rodiklių ribinės vertės reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, galimas jų 
poveikis visuomenės sveikatai 

 
Planuojama ūkinė veikla reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai nedarys. 

5.5. Ekonominiai, socialiniai, psichologiniai planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai 
įtaką darantys veiksniai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės nėra reglamentuotos 
norminiuose teisės aktuose 

 
Ekonominiai veiksniai 
Remiantis Kauno teritorinės darbo biržos informacija, Kauno teritorinės darbo biržos 

aptarnaujamoje teritorijoje 2018 m. rugpjūčio mėnesį nedarbo lygis siekė 6,9 % visų darbingo amžiaus 
gyventojų. Planuojama, kad pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą bus įdarbinti 8 darbuotojai. Dėl 
įmonės veiklos sukuriamos darbo vietos įmonė daro teigiamą ekonominį, socialinį ir psichologinį 
poveikį visuomenei. 

Šiuo metu mirusiųjų palaikai vežami kremuoti į Kėdainius arba į kaimynines šalis. Vertinant iš 
antro pagal dydį Lietuvos miesto poreikio pozicijos, tai užtrunka daug laiko, reikalauja papildomų 
išlaidų transportui. Krematoriumo įrengimas Kauno mieste pilnai patenkintų kauniečių ir aplinkinių 
rajonų gyventojų poreikius. Atsisveikinimo su artimuoju ir laidojimo procesas taptų greitesnis, nes 
jau po 2 valandų artimieji galėtų atgauti urną su pelenais ir tinkamai ją palaidoti. Atkreipiamas 
dėmesys, kad 6 km atstumu nuo planuojamo krematoriumo Petrašiūnų kapinėse yra pastatytas 
kolumbariumas urnų saugojimui. Kauno miesto ir aplinkinių teritorijų gyventojai išvengtų 
nepatogumų ir papildomų išlaidų, o Kauno miestui tai padėtų spręsti vietų kapinėse trūkumo 
problemą. 

Pagrindinis PŪV tikslas – užtikrinti Kauno miesto ir aplinkinių rajonų gyventojų kremavimo 
paslaugų poreikius. Taip būtų sukurta konkurencinė aplinka šioms paslaugoms, o tai sumažintų 
kremavimo paslaugų kainas ir būtų prieinama vis daugiau žmonių. Be to, šio projekto įgyvendinimas 
leistų Kauno miestui naudotis aplinkosauginiu požiūriu pažangesnėmis mirusiųjų laidojimo 
paslaugomis lyginant su laidojimu karste kapinėse. 

 
Socialiniai veiksniai 
Pagal statistikos duomenis 2017 m. beveik 44 proc. birželį palaidotų kauniečių palaikų yra 

būtent urnose. Per pastaruosius devynerius metus visuomenės požiūris Lietuvoje į kremavimą 
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reikšmingai pasikeitė: jeigu 2008 m. šis laidojimo būdas buvo priimtinas tik 24 proc. šalies gyventojų, 
tai 2017 m. – jau 78 proc.. Palankiausiai į kremavimą žiūri didesnių miestų gyventojai bei asmenys, 
uždirbantys daugiau nei 1000 eurų per mėnesį, turintys savo nuosavą verslą. Respondentai, 
gyvenantys mažesniuose miesteliuose ir kaimiškose vietovėse, labiau linkę rinktis laidojimo į žemę 
būdą. Kremavimas, kaip alternatyva laidojimui į žemę, yra nepriimtinas konservatyvių pažiūrų 
žmonėms, kuriems laidotuvės siejasi su giliomis tradicijomis ir įpročiais. Taip teigia 47 proc. visų 
apklaustųjų, kuriems kremavimas yra nepriimtinas („Berent“ tyrimas vyko 2017 m. lapkričio mėnesį. 
Buvo apklausta 1012 respondentų (amžiaus grupė 18–70 m.) visoje Lietuvoje. Apklausa vyko 
internetu, pildant elektroninį klausimyną. Apklausos respondentų demografinių charakteristikų 
pasiskirstymas atitinka Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą.). 

Paskutiniais metais sparčiai daugėja pageidaujančių, kad jų mirusiųjų artimųjų palaikai būtų 
kremuoti. 2018 m. buvo atlikta Kauno miesto gyventojų apklausa (organizatorius – Kauno miesto 
savivaldybė, šaltinis: www.kaunas.lt), klausiant Kauno miesto gyventojų nuomonės, ar pritariate, 
kad Kauno miesto teritorijoje būtų statomi krematoriumai? Apklausos tyrimuose savo nuomonę 
pareiškė 2664 Kauno miesto gyventojai. Tyrimo rezultatai parodė, kad respondentų balsai 
pasiskirstė apylygiai, t. y. 49 % respondentų (N=1318) pritaria, kad Kauno miesto teritorijoje būtų 
statomi krematoriumai, 51 % respondentų (N=1346) – nepritaria.  

Krematoriumų veikla plačiai vykdoma ir kitose šalyse. Europos sąjungos valstybėse 2016 
metais veikė 1113 krematoriumų, per metus atliekama daugiau 2,5 milijono kremacijų. Daugiausia 
krematoriumų ES veikia Jungtinėje Karalystėje – 281 vnt., Prancūzijoje – 179 vnt., Vokietijoje -164 
vnt. (šaltinis: Pharos International, 2017). 

 
Psichologiniai veiksniai 
Visuomenę sudaro įvairių psichologinių tipų, įvairios sveikatos ir socialinės padėties, išsilavinimo 

žmonės, todėl ir reakcija į aplinką šalia gyvenamosios vietovės gali būti skirtinga.  
Visuomenės nepasitenkinimas bei psichologinis diskomfortas dėl planuojamos ūkinės veiklos 

vykdymo nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais:  

 planuojama ūkinė veikla numatoma verslo ir pramonės objektų teritorijoje (remiantis 
Kauno miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių pagrindiniu (reglamentų) brėžiniu); 

 tankiau apgyvendinta teritorija (mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji ir sodininkų 
bendrijų sodų teritorijos) prasideda ~0,5 km atstumu pietų kryptimi. Krematoriumo 
vieta yra šalia vietinio susiekimo gatvių, kurios neveda į gyvenamųjų namų kvartalus ar 
sodų bendrijų teritorijas. 

 planuojamos ūkinės veiklos teritorijos gretimybėse šiuo metu jau vykdoma komercinė ir 
pramonės veikla, visuomenei psichologinis poveikis dėl kraštovaizdžio pakitimo 
nenumatomas.  

 sutvarkius planuojamos ūkinės veiklos teritoriją pagerės estetinis vaizdas;  

 įmonės teritorijos gretimybės nėra patrauklios gyvenamajai statybai, šioje teritorijos 
dalyje yra labai mažas gyventojų tankumas;  

 ūkinė veikla nagrinėjamoje teritorijoje neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės 
bendrojo plano sprendiniams; 

 cheminės bei fizikinės taršos poveikio gyvenamajai ir visuomeninės paskirties aplinkai 
nebus; 
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 psichoemocinio  poveikio  sumažinimui krematoriumo teritoriją planuojama kuo gausiau 
apželdinti želdiniais; 

 psichoemocinį poveikį gyventojams sumažins tai, kad vykdomai kremavimo veiklai 
atsakinga valstybės institucija išduoda licenciją, taip kontroliuodama veiklos vykdymo 
atitikimą teisės aktams. Taip pat, bus atliekamas išmetamų oro teršalų monitoringas. 

 
 
 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Krematoriumo eksploatavimas,  
Taikos pr. 114M, Kaunas                                                                                                                                              29 

6. PRIEMONIŲ, KURIOS PADĖS IŠVENGTI AR SUMAŽINTI NEIGIAMĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, APRAŠYMAS BEI JŲ PASIRINKIMO ARGUMENTAI  

 
Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės, todėl papildomos 

priemonės jam mažinti nenumatomos. 

7. ESAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ  

7.1. Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

 
Metodas 
Gyventojų demografinių rodiklių analizė atlikta remiantis Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos sveikatos informacijos centro rodiklių duomenų bazių 
duomenimis. 

Išnagrinėti Kauno m. savivaldybės statistiniai duomenys, kurie lyginami su Lietuvos 
Respublikos statistiniais duomenimis. 

 
Rezultatai 
Gyventojų skaičius. Remiantis statistiniais duomenimis Kauno m. savivaldybėje 2018 metų 

pradžioje gyveno 288363 gyventojai (2017 m. – 292691 gyventojai).  
Pagal 2014-2018 metų statistinius duomenis matyti, kad Kauno m. savivaldybėje vyrauja 

gyventojų sk. mažėjimo tendencija. Lietuvos Respublikoje 2018 metų pradžioje gyveno 2808901 
gyventojai (2017 m. – 2847904 gyventojai). 

Pagal 2014-2018 metų statistinius duomenis matyti, kad Kauno m. savivaldybėje ir Lietuvos 
Respublikoje paėmus bendrai – vyrauja gyventojų mažėjimo tendencija.  

Atsižvelgiant į 2014–2018 metų bendrus statistinius duomenis matome, jog Kauno m. 
savivaldybėje (5 metų laikotarpyje) gyventojų sumažėjo 15649 asmenimis, o Lietuvoje gyventojų 
skaičius sumažėjo 134571 asmenimis. Gyventojų skaičiaus sumažėjimui Kauno m. savivaldybėje 
įtakos galėjo turėti jaunų/darbingo amžiaus gyventojų migracija į raj., sostinę, emigracija ir kt. 
faktoriai.  

Remiantis 2018 m. duomenimis, apie 56,16 proc. gyventojų Kauno m. savivaldybėje sudarė 
moterys, apie 43,84 proc. – vyrai. 

Lyginant gyventojų skaičiaus pasiskirstymą 2014–2018 metais pagal lytį, matyti, kad Kauno m. 
savivaldybėje, daugumą sudaro moteriškos lyties asmenys. Ši tendencija nesikeičia eilę metų ir tam 
priežastis galėtų būti fiziniai veiksniai (traumos, autoįvykiai, gyvenimo būdas ir kt.), ligos, emigracija 
ir t.t. Skirtumas 2018 m. sudaro apie 35541 gyventojus (2017 m. – 36449 gyventojai). Panaši 
tendencija (moteriškos lyties gyventojų dominavimas) pastebimas ir paėmus bendrai visoje 
Lietuvoje. 

Pasiskirstymas pagal amžių. Didžiausią gyventojų dalį 2018 m. pradžioje Kauno m. 
savivaldybėje sudarė darbingo (25–64 metų) amžiaus asmenys (apie 54,46 proc.), kurioje didžiausias 
grupes sudarė 25–34 metų ir 45–64 metų amžiaus asmenys (apie 15,86 proc. ir 26,55 proc.). Apie 
24,69 proc. buvo gyventojų iki 24 metų amžiaus (didžiausią grupę sudarė 0-9 metų gyventojai 
(vaikai), vyresnių nei 65 metų gyventojų buvo apie 20,85 proc. Paėmus Lietuvos Respublikos ir Kauno 
m. savivaldybės 2018 m. rodiklius, matyti, kad yra panaši gyventojų amžiaus tendencija. Dominuoja 
darbingo amžiaus gyventojai. Skirtumai apima gyventojų skaičių tam tikrose gyventojų grupėse 
(labiau išreikštas jaunesnio amžiaus grupėse). 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Krematoriumo eksploatavimas,  
Taikos pr. 114M, Kaunas                                                                                                                                              30 

 
 

Įvertinus Lietuvos Respublikos ir Kauno m. savivaldybės 2018 m. rodiklius, matyti, kad 
gyventojų amžiaus tendencija yra panaši. Dominuoja darbingo amžiaus gyventojai (Lietuvoje – 25-
34 m. ir 40-64 m. amžiaus grupės, o Kauno m. – 25-34 m. ir 45-64 m. paėmus bendrai amžiaus 
grupės). Vienas iš skirtumų yra 0-9 m. stipriai išreikšta amžiaus grupė (vaikai). Jų daugiau lyginant su 
Lietuvos vidurkiu. 

Gimstamumas. 2017 metais (2018 m. duomenų nėra) Kauno m. savivaldybėje gimė 2970 
naujagimiai. 1000-iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius analizuotoje savivaldybėje – apie 10,3 
naujagimio. Lietuvoje šis rodiklis šiek tiek mažesnis (apie 10,22 naujagimių/1000 gyv.).  

 
Natūrali gyventojų kaita. 2017 metais Kauno m. savivaldybėje natūrali gyventojų kaita buvo 

neigiama (apie -3,46/1000 gyv.), tai reiškia, jog Kauno m. savivaldybėje didesnis mirusiųjų skaičius 
nei gimusiųjų. Lietuvoje natūralios gyventojų kaitos tendencijos rodiklis panašus (apie -4,07/1000 
gyv.). Palyginus natūralios kaitos vidurkius Lietuvoje bei Kauno m. savivaldybėje 2013–2017 metais, 
matyti, kad gimstamumas Kauno m. sav. nuo 2016 m. turi tendenciją mažėti, o Lietuvoje – mažėti 
nuo 2015 m. Tam įtakos galėjo turėti jaunimo emigracija, migracija į rajoną, socialinės gerovės, 
buitinės, finansinės ir kt. sąlygos.  

 
Mirtingumas. Kauno m. savivaldybėje 2017 metais (2018 m. duomenų nėra) mirė 3968 

asmenys, iš kurių: 2128 – moterys ir 1840 – vyrai. Kauno m. savivaldybės mirčių skaičius 1000-iui 
gyventojų yra mažesnis nei Lietuvoje (atitinkamai apie 13,76 mirtys/1000 gyv. ir apie 14,29 
mirtys/1000 gyv.). Daugiau miršta moterys, bendra/panaši tendencija išlieka eilę metų. Mirčių 
skaičiaus priežastis gali būti moteriškos lyties grupės skaičiaus gausumas minėtoje savivaldybėje, 
ligos ir kt.  

Mirties priežasčių struktūra Kauno miesto savivaldybėje bei Lietuvoje. Kauno m. 
savivaldybėje 2017 metais didžiąją dalį mirties priežasčių kvalifikacijoje sudarė kraujotakos sistemos 
ligos (apie 783,06 atvejai/100000 gyv.), paėmus bendrai Lietuvoje situacija tokia pati, daugiausiai 
gyventojų mirė dėl kraujotakos sistemos ligų (apie 795,89 atvejai/100000 gyv.). Antroje vietoje 
mirties priežasčių kvalifikacijoje buvo piktybiniai navikai (Kauno m. savivaldybėje – apie 287,41 
atvejų/100000 gyv., o Lietuvoje – apie 282,7 atvejai/100000 gyv.). Rečiausiai fiksuojamos kvėpavimo 
sistemos ligų mirtys.  

 
Gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą. 2018 metų pradžioje, Kauno m. 

savivaldybėje 100 proc. gyventojų gyveno mieste (nagrinėjama Kauno miesto sav.).  Lietuvos mastu 
67,09 proc. gyveno miestuose. Likusioji Lietuvos gyventojų dalis (apie 32,91 proc.) gyveno 
kaimiškose vietovėse.  

 
Gyventojų sergamumo rodiklių analizė 
2013-2017 metais, Kauno m. savivaldybėje gyventojai daugiausiai sirgo kvėpavimo sistemos 

ligomis (peršalimas, gripas ir kt.). Ypač gausus susirgimų skaičius fiksuotas 2017 m.  
Remiantis Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, atlikta Kauno m. savivaldybės 

ir Lietuvos sergamumo 1000-ių gyventojų rodiklių analizė. Didžiausias sergamumas 2017 metais 
analizuojamojo miesto savivaldybėje buvo: kvėpavimo sistemos ligomis (302,09 atvejai/1000-ių 
gyv.), kraujotakos sistemos ligomis (257,39 atvejai/1000-ių gyv.), virškinimo sistemos ligomis 
(2015,68 atvejai/1000-ių gyv.), hipertenzijos ligomis (203,33 atvejai/1000-iui gyv.). 
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Mažiausias sergamumas miesto savivaldybėje buvo: piktybiniais navikais (31,17 atvejų/1000 
gyv.) bei širdies išemine liga (68,54 atvejai/1000 gyv.). Šiaip iš diagramos matyti, kad gyventojų 
sergamumas turi tendenciją didėti (sergamumas kvėpavimo, virškinimo, širdies išeminėmis ligomis). 
Lietuvoje sergamumo tendencijos panašios. 

Išvada. Išanalizavus Kauno m. savivaldybės bei Lietuvos demografinius rodiklius, matyti, kad 
dalinai demografiniai rodikliai yra panašūs. Didžiausias skirtumas pastebimas gyventojų sk., 
gyventojų amžiaus grupėse (5 m.), vyrų-moterų skirstinyje, gimstamumo ir mirtingumo sk. 
rodikliuose. 

7.2. Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

 
Populiacija – tai žmonių grupių, kurios skiriasi savo jautrumu žalingiems sveikatai veiksniams, 

visuma. Žmonių grupės jautrumą sveikatai darantiems įtaką veiksniams lemia keli faktoriai: amžius, 
lytis, esama sveikatos būklė. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti dvi pagrindines rizikos 
grupes: 

1) Dirbantieji, tai grupė žmonių, kurie darbo sutartyje nustatytą laiką dirba galimos 
padidintos emocinės įtampos, fizikinių, cheminių bei ergonominių rizikos veiksnių 
sąlygomis.  

2) Gyventojai, tai grupė asmenų, gyvenančių arčiausiai nagrinėjamos teritorijos.  
PŪV veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms pateiktas 7.3.1 lentelėje. 



POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS  
Krematoriumo eksploatavimas,  
Taikos pr. 114M, Kaunas                                                                                                                                              32 

7.3.1 lentelė. Planuojamos ūkinės veiklos galimas poveikis visuomenės grupėms 

Visuomenės grupės 
Veiklos rūšys ar 

priemonės, 
taršos šaltiniai 

Grupės dydis 
(asm. skaičius) 

Poveikis: 
teigiamas (+) 
neigiamas (-) 

Komentarai ir pastabos 

1 2 3 4 5 

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

Triukšmas, oro tarša, 
kvapas 

Remiantis Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis Kauno m. 

savivaldybėje 2018 metų pradžioje 
gyveno 288363 gyventojai 

0 
Neigiamas poveikis artimiausioje 

gyvenamojoje aplinkoje dėl planuojamos 
ūkinės veiklos nenumatomas 

2. Darbuotojai 
Krematoriumo 
eksploatacija 

8 darbuotojai + 
Pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą bus 

atliktas profesinės rizikos vertinimas 

3. Veiklos produktų vartotojai 
Krematoriumo 
eksploatacija 

Neapibrėžtas skaičius + Aprūpinami paslauga vartotojai 

4. Mažas pajamas turintys asmenys 0 0 nevertinta 0 

5. Bedarbiai 
Krematoriumo 
eksploatacija 

8 darbuotojų + Galimybė įsidarbinti 

6. Etninės grupės 0 0 nevertinta 0 

7. Sergantys tam tikromis ligomis (lėtinėmis priklausomybės 
ligomis ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

8. Neįgalieji 0 0 nevertinta 0 

9. Vieniši asmenys 0 0 nevertinta 0 

10. Prieglobsčio ieškantys ir emigrantai, pabėgėliai 0 0 nevertinta 0 

11. Benamiai 0 0 nevertinta 0 

12. Kitos populiacijos grupės (areštuotieji, specialių profesijų 
asmenys, atliekantys sunkų fizinį darbą ir pan.) 

0 0 nevertinta 0 

13. Kitos grupės (pavieniai asmenys) 0 0 nevertinta 0 
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7.3. Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenimis  

 
Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos duomenis 

pateiktas 7.1 ir 7.2 poskyriuose. 

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

 
Planuojama ūkinė veikla visuomenės sveikatai neigiamo poveikio neturės. Planuojamos ūkinės 

veiklos metu galimas vietinis triukšmo ir aplinkos oro taršos padidėjimas dėl automobilių transporto 
manevravimo teritorijoje bei planuojamos ūkinės veiklos metu naudojamų įrengimų.  

Suskaičiuotos oro teršalų koncentracijos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų 
ribų neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 ir 4 
punktuose nustatytų ribinių dydžių. 

8. SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO ARBA TIKSLINIMO PAGRINDIMAS 

 
Krematoriumo normatyvinė sanitarinė apsaugos zona, remiantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652 ir vėlesni pakeitimai) 

patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 67 punktu, nustatoma 200 m.  

Šioje PVSV ataskaitoje apskaičiuotos rekomenduojamos (patikslintos) SAZ ribos, įvertinus 
ūkinę veiklą, nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos bei ūkinės veiklos sukeliamą 
triukšmo lygį. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima PŪV žemės sklypą, 
kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 0,9478 ha. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ 
ribas gyvenamieji namai ir gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka 
nepatenka. 

 

9. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO METODŲ APRAŠYMAS  

9.1. Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodai ir jų 
pasirinkimo pagrindimas 

 
PVSV atliktas vadovaujantis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos  1 d. įsakymu Nr. V-
491.  

Dėl planuojamos ūkinės veiklos kylantys veiksniai ― triukšmo ir oro tarša – buvo įvertinti 
kiekybiškai, kiti veiksniai (ekonominių, socialinių, psichologinių planuojamos ūkinės veiklos 
visuomenės sveikatai įtaką darantys veiksniai) įvertinti kokybiniu aprašomuoju būdu. 

 
Vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai, buvo remtasi Lietuvos Respublikos Triukšmo 

valdymo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 164–5971 ir vėlesni pakeitimai) ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtinta Lietuvos Respublikos higienos 
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normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2011, Nr.75-3638 ir vėlesni pakeitimai) reikalavimais bei 
nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio dydžiais. Atliekant triukšmo sklaidos skaičiavimus buvo 
naudota kompiuterinė programa CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius 
scenarijus, pasirenkant vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro 
transportas, taškiniai - pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų 
konstrukcijas ir pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei 
parametrus (aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Pasirinkimą 
triukšmo vertinimui naudoti programą CadnaA, lėmė tai, kad ji yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos 
rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programos veikimas pagrįstas 
Europos Sąjungos patvirtintomis metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 
9613, geležinkeliams – SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29) bei Europos Parlamento ir 
Tarybos Aplinkos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.  

Triukšmo lygio skaičiavimai gali būti atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto eismo 
intensyvumą, taškinių triukšmo šaltinių skleidžiamą triukšmą, taip pat galima atlikti skirtingų scenarijų 
(eismo intensyvumas, greitis, sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių procentinė dalis 
skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus.  

Atliekant aplinkos oro teršalų skaičiavimą remtasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-
07-02 įsakymu Nr. D1-357 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo 
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 78-3088 ir vėlesni pakeitimai)  reglamentuojamomis ribinėmis 
vertėmis bei Europos aplinkos agentūros parengtoje „EMEP/EAA išmetamų oro teršalų 
inventorizacijos vadovu 2016“ (EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016, skyrius 5.C. 1.b.v 
Cremation). Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį 
modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View programa – tai naujos kartos oro 
taršos modeliavimo programa, sukurta remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros reikalavimais. 
Programos galimybės leidžia įvertinti skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) 
išskiriamų teršalų koncentracijas. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos teritorijos 
geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius parametrus: 
vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą. AERMOD View modelis taip 
pat leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. Tam tikslui naudojama 
AERMAP paprogramė. Lietuvos mastu dažniausiai naudojami globalūs SRTM3 (Shuttle Radar 
Topography Mission) reljefo skaitmeniniai duomenys. Šių duomenų rezoliucija siekia 90 m. 
Pasirinkimą triukšmo vertinimui naudoti programą AERMOD View lėmė tai, kad ji  yra įtraukta į LR 
Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Iš 
planuojamos ūkinės veiklos išsiskiriančių oro teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo rezultatai 
lyginami su aplinkos oro užterštumo ribinėmis vertėmis nustatytomis  Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose.  

9.2. Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

 
Kauno miesto savivaldybės gyventojų demografiniai, mirtingumo bei sergamumo duomenys 

gali netiksliai atspindėti nagrinėjamos teritorijos gyventojų duomenis. Vietinių gyventojų 
sergamumo bei mirtingumo rodikliai išsamiai nenagrinėti, nes prognozuojama, kad ūkinė veikla 
nedarys reikšmingo poveikio gyventojų sveikatai, taip pat gyventojų sergamumo ar mirtingumo 
rodiklių pokyčiams. 
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Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo 
metodikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų 
atitikimas realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo.  

Aplinkos oro teršalų iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimams atlikti buvo naudota tam skirta 
metodika. Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. 
Įvertinus tai, kad skaičiavimai buvo atlikti pagal metodinius nurodymus, laikoma, kad gauti rezultatai 
neviršija leistinų neapibrėžčių. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį. 
Šis Gauso tipo modelis remiasi ribinio sluoksnio panašumo teorija, kuri padeda apibrėžti tolydžius 
turbulencijos ir dispersijos koeficientus, o tai leidžia geriau įvertinti dispersiją skirtinguose išmetimo 
aukščiuose. Skaičiuojant teršalų dispersiją, reikalinga turėti daug duomenų apie teršalų išmetimus 
ir vietovės meteorologines sąlygas. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, 
turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms 
(nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti. Oro taršos modeliavime 
galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų seka, todėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB "Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje" 
I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos. Laikoma, kad modeliavimo 
rezultatai, gauti AERMOD View  programa, neviršija leistinų neapibrėžčių. 

10. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO IŠVADOS 

 

1) Suskaičiuotas planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje ir prie PŪV sklypų ribų neviršys HN 33:2011 1 lentelės 4 punkte 
nustatytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti sutapatinamos su įmonės žemės sklypo ribomis; 

2) Prognozuojamas transporto įtakojamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 
neviršys HN 33:2011 1 lentelės 3 punkte nurodytų ribinių dydžių, SAZ ribos gali būti 
sutapatinamos su įmonės žemės sklypo ribomis; 

3) PŪV veiklos metu numatomas vietinis bendras aplinkos oro taršos padidėjimas dėl 
stacionarių ir mobilių taršos šaltinių įtakos yra nežymus, suskaičiuotos teršalų 
koncentracijos tiek be foninio aplinkos oro užterštumo, tiek su foniniu aplinkos oro 
užterštumu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore 
neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11  įsakymu 
Nr.591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 
„Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo 
ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių 
aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. SAZ ribos gali būti sutapatinamos su įmonės 
žemės sklypo ribomis; 

4) Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rezultatai nenumato galimo neigiamo poveikio 
visuomenės sveikatai, todėl kompensacinės priemonės nenumatomos. 

11. SIŪLOMOS SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBOS 

 
Vadovaujantis 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“ (Žin., 2004, Nr. 134-
4878 ir vėlesni pakeitimai) 3 punktu: 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.  

Krematoriumo ūkinei veiklai apskaičiuotos rekomenduojamos SAZ ribos, įvertinus ūkinę veiklą, 
nustatytos pagal suskaičiuotas aplinkos oro taršos ir ūkinės veiklos dienos triukšmo lygį. 
Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos ribos apima žemės sklypą, kuriame planuojama 
vykdyti ūkinę veiklą. Rekomenduojamos SAZ plotas yra 0,9478 ha.  Rekomenduojamos sanitarinės 
apsaugos zonos schema pateikta 3 priede. Į rekomenduojamos SAZ ribas gyvenamieji namai ir 
gyvenamoji aplinka, visuomeninės paskirties pastatai ir jų aplinka nepatenka. 

12. REKOMENDACIJOS DĖL POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO STEBĖSENOS, EMISIJŲ 
KONTROLĖS IR PAN.  

 
Krematoriumas bus įrengtas ir eksploatuojamas vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimų 

kremavimo įmonėms aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 liepos 2 d. 
įsakymu Nr. D1-357 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“ (Žin. 
2008, Nr. 78-3088 ir vėlesni pakeitimai) ir Lietuvos higienos norma HN 91:2013 "Žmogaus palaikų 
laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai", 
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-
539 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 "Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, 
balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 57-
2891).  

Eksploatuojant kremavimo įrenginį bus vykdomas išmetamų į aplinką teršalų monitoringas. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-02 įsakymu Nr. D1-357 „Dėl 
aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 78-3088 ir 
vėlesni pakeitimai), kremavimo įrenginio antrinėje degimo kameroje bus nepertraukiamai 
(nuolatos) matuojama temperatūra, o iš taršos šaltinio išeinančiose dujose – deguonies kiekis, 
anglies monoksido, dujinių organinių medžiagų, vandenilio chlorido ir kietųjų dalelių koncentracija. 
Informacija apie matavimo rezultatus bus prieinama visuomenei ir šios informacijos duomenys bus 
atnaujinami ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus. Nepertraukiamų vandenilio chlorido 
ir dujinių organinių medžiagų matavimų nebūtina vykdyti tuo atveju, kai kremavimo įrenginyje 
naudojama išmetamųjų dujų valymo sistema užtikrina šiems teršalams nustatytos ribinės vertės 
laikymąsi ir veiklos vykdytojas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – 
AAD), įrodo, kad išmetamas vandenilio chlorido ir dujinių organinių medžiagų kiekis neviršys šiems 
teršalams nustatytos ribinės vertės. Tokiu atveju vandenilio chlorido ir dujinių organinių medžiagų 
matavimai išmetamosiose dujose turi būti vykdomi periodiškai, ne rečiau kaip du kartus per 
kalendorinius metus. Per pirmuosius 6 kremavimo įrenginio eksploatavimo mėnesius matavimai turi 
būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Šių teršalų koncentracija išmetamosiose dujose 
nustatoma imant ne mažiau kaip 3 mėginius vieno žmogaus palaikų deginimo laikotarpiu ir 
apskaičiuojant vidutinę vertę.  

Išmetamųjų dujų valymo sistemos bei automatinės oro teršalų monitoringo sistemos pagalba 
bus užtikrinama, kad Lietuvos teisės aktais nustatytos oro teršalų ribinės vertės nebūtų viršijamos. 
Deguonies, anglies monoksido, kietųjų dalelių, temperatūros matavimai bus susieti su kontrolės 
sistema, kurios pagalba bus pranešama apie išmetimus.  
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Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, 
veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones 
arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. 

Veiklos vykdytojas privalės laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reglamentavimui. 

 
Rekomendacijos dėl neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo vykdant 

žmogaus palaikų kremavimą. Siekiant visose gyvenimo srityse paskatinti aplinką ir gamtinius 

resursus tausojantį visuomenės elgesį, išvengti ar kiek įmanoma sumažinti galimą oro taršą, 

neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai vykdant žmogaus palaikų kremavimą, esant galimybei 

bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-07-02 įsakymu Nr. D1-357 „Dėl 

aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 78-3088 ir 

vėlesni pakeitimai) patvirtintų rekomendacijų dėl kartu su žmonių palaikais į kremavimo įrenginį 

patenkančių daiktų – karstų, karstų apdailos, įkapių, religinių simbolių ir kitų daiktų.  

Šios rekomendacijos taip pat bus pateikiamos klientams, užsakantiems kremavimo paslaugas. 
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SĄVOKŲ IR SANTRUMPŲ SĄVADAS  
 
AM – Aplinkos ministerija 
BDS - Biocheminis deguonies suvartojimas 
DLK – Didžiausia leistina koncentracija 
ES – Europos sąjunga 
HN – Higienos norma 
LL – Leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis 
LR – Lietuvos Respublika 
LRV – Lietuvos Respublikos vyriausybė 
NP – Naftos produktai 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 
PŪV – planuojama ūkinė veikla 
PVSV - Poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas 
RV – Ribinė vertė 
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 
SAZ – Sanitarinė apsaugos zona 
SM – Skendinčiosios medžiagos 
VAZ – Vandenvietės apsaugos zona
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