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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje naudojami sutrumpinimai: 

PVSV – poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimas 

PAV – poveikio aplinkai vertinimas 

PŪV – planuojama ūkinė veikla 

SAZ – sanitarinės apsaugos zona 

VAZ – vandenvietės apsaugos zona  

HN – higienos norma  

TIPK – taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimas 

GPGB – geriausias prieinamas gamybos 

būdas  

O.t.š. – oro taršos šaltinis 

LR – Lietuvos Respublika 

ES – Europos Sąjunga  

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija  

AM – Aplinkos ministerija 

EVRK – ekonominės veiklos rūšių klasi-

fikatorius 

TAR – teisės aktų registras 

 

 

Įvadas 

MB „Amžinasis guolis“ 2,2218 ha ploto sklype, kurio kad. Nr. 4908/0006:115 Dovainonių k.v., 

adresu Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., planuoja vykdyti nugaišusių naminių 

gyvūnų kremavimo veiklą.  

MB „Amžinasis guolis“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimo procedūros ne-

buvo atliekamos, nes planuojama ūkinė veikla nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos povei-

kio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose įrašytų veiklų sąrašus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-

06-19, Nr. 9862) 3 priedo 2 lentelės 10 p., krematoriumui taikomas 200 m normatyvinis SAZ dy-

dis. 

Siekiant nustatyti ir įteisinti MB „Amžinasis guolis“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, at-

liekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, kvapai, 

cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai. 

MB „Amžinasis guolis“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių 

taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. 
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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 

MB „Amžinasis guolis“, įmonės kodas 305931710, 

Buveinės adresas: Sodų g. 23, Kalveliai, Vilniaus r. 

Ūkinės veiklos vykdymo vietos adresas: Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 

Tel. +370 682 49984, el. paštas linas@amzinasisguolis.lt  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kontaktinio asmens vardas, pavardė, adresas, 

telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas (juridinio ar fizinio asmens licencijos, leidžiančios 

verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, kopija). 

Įmonės pavadinimas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690, juri-

dinio asmens licencija Nr. VSL-492. 

Adresas, telefonas, faksas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 2644304, mob. 

8 651 85 651. 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, 

visuomenės sveikatos specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija 

Nr. 0193-MP/MH/MA/SE/PV-09.  

3 Planuojamos ūkinės veiklos analizė 

3.1 Ūkinės veiklos pavadinimas, ekonominės veiklos rūšies kodas  

Planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) – MB „Amžinasis guolis“ naminių gyvūnų krematoriumo 

statyba ir eksploatavimas Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.  

Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 redakcija), patvirtintą Statistikos depar-

tamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 

„Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, ūkinė veikla priskiriama: 96.03 

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla. Į šią klasę įeina: žmonių palaikų laidojimas arba kremavi-

mas, gyvūnų lavonų užkasimas ar sudeginimas ir su tuo susijusi veikla (mirusiųjų paruošimas 

laidoti ar kremuoti, balzamavimas ir laidotuvių biurų veikla, laidojimo ar kremacijos paslaugų 

teikimas, laidojimo biuruose įrengtų patalpų nuoma); kapaviečių nuoma arba pardavimas; kapa-

viečių ir mauzoliejų priežiūra. 
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3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produk-

tų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamti-

niai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizi-

ka); 

Gaminama produkcija 

Planuojamame statyti ir eksploatuoti krematoriume bus teikiamos naminių gyvūnų palaikų kre-

mavimo paslaugos.  

Jokia produkcija PŪV metu gaminama nebus. Krematoriume bus kremuojami negyvų gyvūnų 

kūnai.  

Gamybos pajėgumas 

Per metus planuojama atlikti iki 2000 kremavimų, t. y. kremuoti iki 40 t gyvūninės medžiagos.  

Naudojamos žaliavos 

PŪV metu bus kremuojami naminių gyvūnų (augintinių) palaikai. Kremavimo proceso vykdy-

mui bus naudojamos suskystintos dujos. Kitos žaliavos ir vanduo technologinio proceso metu 

nebus naudojami.  

Šaldytuvai ir kiti paviršiai periodiškai bus dezinfekuojami, siekiant išvengti bakterijų, biologinės 

taršos susidarymo. Planuojama, jog dezinfekcinių medžiagų bus sunaudojama apie 50 l/metus. 

Išsiliejusiems skysčiams surinkti ir valymui bus naudojamos šluostės ir sorbentai (apie 0,2 

t/metus). 

Gamtiniai ir energetiniai ištekliai 

Gamtiniai ištekliai  

Vanduo technologinėms reikmėms naudojamas nebus. Numatomas vandens poreikis buities 

reikmėms – iki 50 m3/metus. Vanduo bus imamas iš PŪV sklype planuojamo vandens gręžinio. 

Tiksli gręžinio vieta dar nenumatyta ir bus parinkta vėliau, atlikus geologinius tyrimus ir įverti-

nus vietovės hidrogeologines sąlygas. Gręžinio vieta bus parinkta vadovaujantis Lietuvos Res-

publikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 41 str. reikalavimais.  

Patalpoms šildyti ir vėdinti bus naudojami šilumos siurbliai „oras-vanduo“, naudojantys atsinau-

jinančius energijos išteklius iš aplinkos. 

Žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ir kt. gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) 

veikloje nebus naudojami. Dirvožemio tarša neprognozuojama.  

Energetiniai ištekliai  

PŪV metu bus naudojami energetiniai ištekliai (nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir bus tiksli-

nami techninio projekto rengimo metu): 
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✓ elektros energija (12 000 kWh/metus), skirta patalpoms apšviesti, įrengimams, karštam 

vandeniui ruošti; 

✓ suskystintos dujos (20 000 l/metus) kremavimo procesui vykdyti. 

Elektros energija bus tiekiama prisijungus prie elektros energijos skirstymo tinklų. Apskaita bus 

vykdoma elektros energijos apskaitos prietaisais. Suskystintos dujos bus deginamos kremavimo 

įrenginyje – bus eksploatuojami du degikliai: 150 kW galios degiklis pagrindinėje kameroje ir 

220 kW galios degiklis antrinėje degimo kameroje. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

Šiuo metu žemės sklypas, kuriame planuojama eksploatuoti gyvūnų krematoriumą, yra tuščias ir 

jame jokia veikla nevykdoma. 

Pagrindiniai PŪV technologinio proceso etapai: 

1. Gyvūnų palaikų surinkimas ir laikymas. 

2. Gyvūnų palaikų kremavimas. 

3. Pelenų apdorojimas. 

Gyvūnų palaikų surinkimas ir laikymas 

Negyvi naminiai gyvūnai kremavimui bus pristatomi dviem būdais: 

✓ didžioji dalis gyvūnų palaikų bus atvežami iš visoje Lietuvoje veikiančių veterinarijos 

klinikų specializuotomis transporto priemonėmis su įrengtais šaldikliais. Planuojama 

turėti 2 tokias specializuotas transporto priemones; 

✓ atvežami klientų tiesiogiai.  

Atvežti gyvūnai pirmiausia pateks į gyvūnų kūnų paruošimo šaldymui (gyvūnų kūnų saugojimo) 

patalpą, kurioje kiekvienas gyvūnas bus dedamas į jam skirtą popierinę dėžę (dėžės dydis paren-

kamas pagal gyvūno svorį ir dydį). Gyvūnų kūnai bus laikomi krematoriumo patalpose įrengtuo-

se šaldikliuose (šaldymo dėžėse) iki numatyto kremavimo laiko. Planuojama naudoti 500 litrų 

talpos šaldymo dėžes (4 vnt.).  

Gyvūnų kūnų paruošimo šaldymui patalpa, šaldikliai bei transporto priemonės gyvūnų palaikams 

transportuoti, siekiant išvengti bakterijų, biologinės taršos, bus dezinfekuojamos ir valomos 

kasdien. Valymui ir dezinfekavimui planuojama sunaudoti apie 50 l/metus Lietuvoje leidžiamų 

naudoti dezinfekcinių medžiagų.  

Išsiliejusiems skysčiams sugerti ir/ar valymui bus naudojamos pašluostės ir sorbentai, kuriuos 

panaudojus susidarys atliekos: absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų 

filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis (15 02 02*) bei 

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 (15 02 

03).  

Aplinkos oro taršos gyvūnų palaikų surinkimo ir laikymo metu nebus. Į aplinkos orą pateks tik 

mobiliųjų taršos šaltinių (transporto priemonių) išmetami teršalai: anglies monoksidas (CO), 

kietosios dalelės (KD), sieros dioksidas (SO2), azoto oksidai (NOx), nemetaniniai lakieji 

organiniai junginiai (NMLOJ).  

7

http://www.dge-group.lt/


 
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

Vanduo šio etapo, kaip ir viso technologinio proceso, metu nebus naudojamas, gamybinės 

nuotekos nesusidarys.  

Triukšmas šio etapo metu bus skleidžiamas dėl vėdinimo įrangos, aušinimo sistemų ir 

transportavimo į krematoriumą. 

Gyvūnų palaikų kremavimas 

Priklausomai nuo gyvūno dydžio, jo kremavimas gali trukti iki 2 val. (planuojamo kremavimo 

įrenginio darbo našumas skaičiuojamas iki 45 kg/val.). Numatoma, kad didžioji dalis 

kremuojamų gyvūnų bus smulkūs ir vidutinio dydžio. Atitinkamai jų kremavimo laikas 

planuojamas iki 1 val. Krematoriumas dirbs darbo dienomis, 1 pamaina (nuo 8 iki 18 val.) ir 

vidutiniškai bus atliekami 7-8 kremavimai per darbo dieną. 

Kremavimo įrenginį sudarys: 

✓ pirminė deginimo kamera su 150 kW galios degikliu;  

✓ antrinė deginimo kamera su 220 kW galios degikliu; 

✓ 8 m aukščio dujų deginių išmetimo kaminas. 

Klientui pageidaujant, kad jo buvęs augintinis būtų deginamas atskirai, kremavimas galės būti 

atliekamas individualiai. 

Kremavimo metu bus vykdomi pašildymo, deginimo ir vėsinimo procesai. 

Prieš pradedant pirmąjį kremavimą naują darbo dieną, kremavimo katilas bus pašildomas iki 700 

ºC temperatūros. Antrinio deginimo kamera bus pašildoma iki 800-850 ºC. Deginimo kamerose 

kaip kuras bus naudojamos suskystintos dujos (15 l/val.). 

Pasiekus reikiamą temperatūrą, bus pradedamas gyvūno kremavimas. 

Gyvūno palaikai, paimti iš šaldymo dėžės, specialiu pervežimo vežimėliu bus nugabenami į 

kremavimo patalpą ir per automatines palaikų padavimo duris įdedami į pirminę deginimo 

kamerą. Joje sumontuotas 150 kW galios suskystintų dujų degiklis, kurio dėka bus pradedamas 

degimo procesas bei palaikoma  reikiama proceso temperatūra. Kremavimo laikas bus 

nustatomas pagal gyvūno masę.  

Antrinėje deginimo kameroje sumontuotas 220 kW suskystintų dujų degiklis bus skirtas palaikyti 

joje ne mažesnę nei 850 ºC temperatūrą. Ši kamera bus skirta pirminėje deginimo kameroje susi-

dariusių degimo produktų visiškam sudeginimui ir išmetamų į aplinkos orą teršalų koncentracijų 

sumažinimui. Temperatūra antrinio deginimo kameroje bus reguliuojama automatiškai, į įrenginį 

paduodant reikiamą oro srautą bei kuro kiekį.  

Po antrinės deginimo kameros likę teršalai (anglies monoksidas, kietosios dalelės, sieros dioksi-

das, azoto oksidai) bus išmetami į aplinkos orą per kremavimo įrenginio kaminą (stacionarų ap-

linkos oro taršos šaltinį Nr. 001). Per minėtą aplinkos oro taršos šaltinį į aplinkos orą pateks ir 

kremavimo metu išsiskirsiančios kietosios dalelės. Tinkama temperatūra ir deguonies kontrolė 

garantuos kremavimo procesą be kvapo. 

Gyvūno palaikams visiškai sudegus, jo pelenai bus perkeliami į specialią talpą ir pervežami į 

pelenų paruošimo patalpą, kurioje jie bus paliekami 1 val. atvėsti. Pelenų šalinimas vyksta per 
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priekinę kremavimo įrenginio dalį. Po priekinėmis pakrovimo durimis yra bunkeris į kurį įsistato 

surinkimo talpa (lovys). Krosnyje likusi pelenų krūvelė grandikliu nustumiama į šį plyšį, pro kurį 

patenka į surinkimo talpą. 

Darbo dienos pabaigoje kremavimo katilas bus perjungiamas į vėsinimo režimą. Temperatūrai 

nukritus iki 100 ºC, bus įjungiamas temperatūros palaikymo režimas, kuris truks iki kitos darbo 

dienos pradžios. 

Kremavimo proceso kontrolė bus pilnai automatizuota. Operatorius stebės tik proceso išvesties 

duomenis per kompiuterio monitorių ir esant poreikiui reguliuos proceso eigą, pvz., suskystintų 

dujų kiekio didesnį padavimą, deguonies (oro) kiekį, kremavimo proceso kito etapo pradžią, pa-

baigą ir pan.  

Jokie pašaliniai daiktai, tokie kaip plastikas, audiniai ar sintetinis pluoštas kremavimo metu de-

ginami nebus, todėl degimo metu nesusidarys tokie teršalai, kaip dioksinai, gyvsidabris ar kiti 

sunkieji metalai, taip kaip susidaro deginant žmogaus palaikus. 

Vanduo šio etapo, kaip ir viso technologinio proceso, metu nebus naudojamas, gamybinės 

nuotekos nesusidarys.  

Triukšmas šio etapo metu bus skleidžiamas dėl vėdinimo įrangos ir aušinimo sistemų. 

Pelenų apdorojimas 

Pelenams pilnai atvėsus, jie bus papildomai 15 min. apdorojami specialiame elektriniame pelenų 

smulkintuve, siekiant apdoroti galimus likusius po kremavimo proceso kaulų likučius. Apdoroti 

pelenai bus dedami į pelenų laikymo kapsules (urnas) ir grąžinami gyvūnų savininkams. Jeigu 

per sutartą laiką kremavimo paslaugą užsakęs augintinio šeimininkas neatvyks pasiimti 

kremuoto augintinio pelenų, tokie pelenai bus priduodami Atliekų tvarkytojų valstybiniame 

registre registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Vanduo šio etapo, kaip ir viso technologinio proceso, metu nebus naudojamas, gamybinės 

nuotekos nesusidarys.  

Naminių gyvūnų kremavimo proceso technologinė schema pateikta 1 pav. 
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1 pav. Technologinio proceso schema 

Planuojamo įrenginio techninė specifikacija pateikta PVSV ataskaitos 4 priede.  

Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas 

Šiuo metu sklypas yra neužstatytas. Jokie griovimo darbai nenumatyti.  

PŪV teritorijoje bus projektuojami vietiniai vandentiekio-nuotekų tinklai, planuojamas vandens 

gręžinys. Bus prisijungta prie elektros energijos skirstymo tinklų. 

Planuojamą ūkinės veiklos objektą sudarys šie pastatai ir statiniai: 

✓ paslaugų paskirties - krematoriumo - pastatas (sklypo plane, pateiktame 2 priede, pažy-

mėtas Nr. 1); 

✓ antžeminė 26-ių vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė (sklypo plane, pateiktame 

2 priede, pažymėta Nr. 2); 

✓ privažiavimo kelias, skirtas privažiuoti iki krematoriumo pastato iš rytinės sklypo pusės, 

ir privažiavimo kelias, skirtas privažiuoti iki automobilių stovėjimo aikštelės iš šiaurinės 

sklypo pusės (sklypo plane, pateiktame 2 priede, pažymėti Nr. 3); 

✓ techninis aptarnavimo kiemas aplink krematoriumo pastatą (sklypo plane, pateiktame 2 

priede, pažymėtas Nr. 4). 

Numatytas vieno aukšto krematoriumo pastatas, kurio bendras plotas – 340 m2. Jame 

planuojamos: gyvūnų kūnų saugojimo patalpa, patalpa įrengimams, pelenų paruošimo patalpa, 

darbuotojų persirengimo patalpos, sanitariniai mazgai, darbuotojų poilsio patalpa, laukiamasis, 

kavinė, administracijos patalpa, sandėlis, techninės patalpos (pirmo aukšto patalpų planas 

pateiktas 2 priede).  
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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) 

Gyvūnų krematoriumo statybos ir eksploatacijos darbus numatoma pradėti gavus visus reikiamus 

leidimus. PVSV ataskaitos rengimas numatytas 2022 m. IV ketv., projektavimo darbai, statybą 

leidžiančio dokumento gavimas – 2023 m. I ketv., statybos darbai, įrangos montavimas – 

2023 m. II-III ketv. 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 sveikatai vertinimas atliekamas ūkinės veiklos planavimo stadijoje, sie-

kiant įvertinti MB „Amžinasis guolis“ planuojamo augintinių krematoriumo galimą fizikinį ir 

cheminį, kvapų poveikį artimiausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos 

dydį, atsižvelgiant į teršiančių medžiagų koncentracijos sklaidos bei triukšmo lygio skaičiavi-

mus. 

MB „Amžinasis guolis“ planuojamo augintinių krematoriumo statybos ir eksploatacijos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas. Nagrinėjamai 

veiklai poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo atliekamos, nes planuojama ūkinė veikla 

nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduo-

se įrašytų veiklų sąrašus.  

3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos 

Planuojamo statyti naminių gyvūnų krematoriumo veiklos, vietos ir vykdymo technologijos al-

ternatyvos nenagrinėjamos. Sklypas yra tinkamas planuojamai ūkinei veiklai dėl pakankamo (di-

desnio nei normatyvinis SAZ) atstumo iki kitoje magistralinio kelio A1 pusėje išsidėsčiusių ar-

timiausių gyvenamųjų namų, esamos teritorijos infrastruktūros (geras privažiavimas), žemės 

paskirties, taip pat dėl palankios geografinės padėties (netoli magistralinio kelio A1).  

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

Planuojama ūkinė veikla numatyta žemės sklype, esančiame Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kai-

šiadorių r. sav. Objekto vieta su gretimybėmis pateikta 2 pav. 

Informacija apie PŪV sklypą: 

✓ kadastro Nr. 4908/0006:115 Dovainonių k.v.,  

✓ unikalus Nr. 4908-0006-0115; 

✓ bendras sklypo plotas – 2,2218 ha; 

✓ PŪV skirto sklypo dalis – apie 0,6665 ha; 

✓ pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;  
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✓ naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

PŪV sklypo pietrytinėje pusėje išsidėsčiusios Antakalnio kaimo kapinės, iš vakarų ir pietų pusių 

PŪV sklypą supa kitiems asmenims priklausantys neužstatyti žemės sklypai, šiaurės ir šiaurės 

rytų pusėse praeina vietinės reikšmės kelias, jungiantis krašto kelią Nr. 129 Antakalnis–Jieznas–

Alytus–Merkinė su rajoniniu keliu Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys. Mažiausias ats-

tumas iki magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda – apie 66 m į šiaurės rytus. 

Artimiausia tankiai apgyvendinta teritorija yra Antakalnio kaimas, esantis kitoje magistralinio 

kelio A1 pusėje. Vadovaujantis 2021 m. duomenimis, Antakalnio kaime gyvena 379 gyvento-

jai(https://lt.wikipedia.org/wiki/Antakalnis_(Rum%C5%A1i%C5%A1k%C4%97s), o visoje 

Rumšiškių seniūnijoje – 3806 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Rum%C5%A1i%C5%A1ki%C5%B3_seni%C5%ABnija).  

Apylinkėse vyrauja kaimiškasis agrarinis kraštovaizdis su istoriškai susiformavusiais kaimais bei 

tradiciniais šiam kraštui ūkininkų vienkiemiais ir kaimais.  

Pradėjus vykdyti PŪV, bus atvesta elektros linija, įrengtas vandens gręžinys, vietiniai buitinių 

nuotekų valymo įrenginiai, požeminė suskystintų dujų talpykla. 

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas - Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 

Antakalnio skyrius (Antakalnio g. 36A, Antakalnio k.) – nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 

1,2 km į šiaurę. 
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2 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta ir gretimybės (Šaltinis – www.regia.lt) 

Su gyvenamosiomis teritorijomis įmonės sklypas nesiriboja. Artimiausia gyvenamoji teritorija 

pažymėta žemėlapio ištraukoje 2 pav.  

Artimiausi gyvenamieji namai (atstumai nurodyti nuo PŪV sklypo ribų): 

✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis kitoje magistralinio kelio A1 pusėje, adresu: Anta-

kalnio g. 1, Antakalnio k., nutolęs apie 280 m į šiaurės vakarus, iki jo sklypo ribos – apie 

256 m ta pačia kryptimi; 

✓ vienbutis gyvenamasis namas, kitoje magistralinio kelio A1 pusėje, adresu: Antakalnio g. 

2, Antakalnio k., nutolęs apie 287 m į šiaurę, iki jo sklypo ribos – apie 276 m ta pačia 

kryptimi; 

MB „Amžinasis guolis“ PŪV sklypas 
1 

2 

4 3 

5 

EKSPLIKACIJA: 
1 – Antakalnio kaimo kapinės 
2 – artimiausia gyvenamoji teritorija 
3 – jungiamasis kelias 
4 – magistralinis kelias 
5 – krašto kelias 
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✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Strėvos g. 1, Būblių k., nutolęs apie 565 m 

į pietvakarius, iki jo sklypo ribos – apie 493 m į pietus; 

✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Strėvos g. 3, Būblių k., nutolęs apie 753 m 

į pietryčius, iki jo sklypo ribos – apie 550 m ta pačia kryptimi; 

✓ vienbutis gyvenamasis namas, esantis adresu: Strėvos g. 6, Būblių k., nutolęs apie 648 m 

į pietvakarius, iki jo sklypo ribos – apie 631 m ta pačia kryptimi. 

Rekreacinių bei kurortinių vietovių PŪV apylinkėse nėra.  

Viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, 

sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties pastatų 200 m spinduliu (normatyvinio SAZ dydžiu) 

aplink įmonės teritoriją nėra.  

4.2 Žemės naudojimas. 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  

MB „Amžinasis guolis“ veikla planuojama 2,2218 ha ploto žemės sklype (kadastro Nr. 

4908/0006:115 Dovainonių k.v.,) adresu: Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Antakalnio k.  

Esama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita – nesikeis. Esamas žemės 

sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos – nesikeis. 

Žemės sklypas nuosavybes teise priklauso PŪV vykdytojui – MB „Amžinasis guolis“. Nekilno-

jamojo turto registro duomenų bazėje (išrašas pateiktas 4 priede) nurodytas žemės sklypo įregist-

ravimo pagrindas – 2021 m. lapkričio 23 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. EJ-10153. 

Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

Nagrinėjamam 2,2218 ha ploto žemės sklypui ūkinės veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis 

2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. 

XIII-2166 reikalavimais: 

✓ VI skyrius, antrasis skirsnis. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos 

(1,8063 ha); 

✓ IV skyrius, pirmasis skirsnis. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (2,2218 

ha); 

✓ IV skyrius, pirmasis skirsnis. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (2,2218 ha); 

✓ III skyrius, antrasis skirsnis. Kelių apsaugos zonos (0,1943 ha); 

✓ III skyrius, vienuoliktasis skirsnis. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruk-

tūros apsaugos zonos (0,1405 ha). 

Šiam žemės sklypui 2009 m. spalio 30 d. buvo patvirtintas detalusis planas, kurio tikslas buvo 

pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (komercinės paskirties objektų teritorijos), bei 

nustatyti gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonas. Gamybinių ir komunali-

14

http://www.dge-group.lt/


 
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

nių objektų sanitarinės apsaugos zonos šiam sklypui yra įteisintos ir įrašytos į Nekilnojamojo 

turto registro duomenų bazę.  

MB „Amžinasis guolis“ PŪV sklypas į vandenviečių apsaugos zonas nepatenka. Artimiausia 

geriamo gėlo vandens vandenvietė – UAB „Norsvin Lietuva“ Būblių (Nr. 5709, geologinis in-

deksas agl III bl-gr). Iki šios vandenvietės – apie 837 m pietvakarių kryptimi. 

4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

Sklypas yra inžinerinės infrastruktūros požiūriu neišvystytoje teritorijoje. PŪV teritorijoje bus pro-

jektuojami vietiniai vandentiekio-nuotekų tinklai, vandens gręžinys, įrengti privažiavimo keliai. 

Vandens tiekimas, nuotekų surinkimas  

Technologiniame procese vanduo nebus naudojamas. Jis bus naudojamas tik buities reikmėms – 

iki 50 m3/metus. Vandens tiekimas numatytas iš planuojamo vandens gręžinio. Jo našumas bus 

parinktas rengiant techninį projektą. 

Planuojamame objekte susidarys buitinės ir paviršinės nuotekos, gamybinės nuotekos nesusida-

rys.  

Buitinės nuotekos. PŪV metu per metus gali susidaryti iki 50 m3 (iki 0,2 m3/parą) buitinių 

nuotekų, kurios bus valomos vietiniuose biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose ir 

infiltruojamos į gruntą PŪV sklypo teritorijoje. Buitinių nuotekų valymo įrenginių našumas bus 

parenkamas techninio projektavimo stadijoje. 

Paviršinės nuotekos susidarys nuo pastatų stogų (921,28 m2) ir kietųjų dangų (1400 m2). 

Vadovaujantis LR vandens įstatyme (Žin. 1997, Nr.104-2615, galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2022-05-01) apibrėžta „galimai teršiamos teritorijos“ sąvoka, MB „Amžinasis guolis“ 

eksploatuojama teritorija nėra priskiriami prie galimai teršiamų teritorijų, todėl joje susidariusios 

paviršinės nuotekos nebus valomos, o savitaka tekės ant grunto ir pagal nuolydį filtruosis. 

Iš viso PŪV metu susidarys 1225 m3/metus paviršinių nuotekų: 493 m3/metus nuo stogų ir 732 

m3/metus nuo kietųjų dangų. 

Šilumos energijos gamyba 

Buitinių patalpų šildymui bus naudojami šilumos siurbliai „oras-vanduo“.  

Technologiniam kremavimo procesui reikalinga šilumos energija bus gaminama deginant sus-

kystintas dujas. Tuo tikslu bus eksploatuojamas 150 kW galios suskystintų dujų degiklis pirmi-

nėje deginimo kameroje ir 220 kW galios suskystintų dujų degiklis antrinėje deginimo kameroje. 

Per metus planuojama sudeginti apie 30 000 l suskystintų dujų ir pagaminti 740 MWh šilumos 

energijos. 

Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

Krematoriumo pastato statybos ir naujų įrenginių įrengimo metu statybinių atliekų kiekis bus 

minimalus (apie 10 t). Gali susidaryti: betono (17 01 01), plytų (17 01 02), geležies ir plieno (17 

04 05), elektros kabelių (17 04 11), mišrių statybinių atliekų (17 09 04), mišrių komunalinių at-
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liekų (20 03 01). Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsiž-

velgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Susidarančios atliekos bus 

tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-85 patvir-

tintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, LR aplinkos ministro 2011 

m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklėmis, Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 su 

vėlesniais pakeitimais). Atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų 

tvarkytojų valstybės registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. 

PŪV metu susidarys pavojingosios ir nepavojingosios atliekos. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo 

taisyklėmis, įmonėje susidariusios pavojingosios atliekos bus laikomos ne ilgiau kaip 6 mėn., o 

nepavojingosios – ne ilgiau kaip 1 metus. PŪV metu susidarysiančios atliekos bus priduodamos 

Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. 

Informacija apie PŪV metu susidarysiančias atliekas, preliminarus jų kiekis ir atliekų susidary-

mo šaltiniai pateikti 1-oje lentelėje. 

1 lentelė. Susidarysiančios atliekos ir jų kiekiai per metus 

Atliekos 
Atliekų susidarymo šaltinis  

Numatomas 

kiekis, t/m Kodas Pavadinimas (patikslintas pavadinimas) 

20 03 01 Mišrios komunalinės atliekos Administracinė veikla 5,0 

15 02 02* 

Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip 

neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai 

drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis 

Išsiliejusių skysčių surinkimas, 

valymas 
0,2 

15 02 03 
Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir 

apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 

Išsiliejusių skysčių surinkimas, 

valymas 
0,2 

19 01 12 Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 
Pelenų apdorojimas po 

kremavimo 
0,1 

15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės Administracinė veikla 0,1 

15 01 02 
plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) 

pakuotės 
Administracinė veikla 0,1 

15 01 03 Medinės pakuotės Administracinė veikla 0,1 

15 01 04 Metalinės pakuotės Administracinė veikla 0,1 

19 08 99 
Kitaip neapibrėžtos atliekos (vietinių buitinių 

nuotekų valymo įrenginių dumblas) 
Administracinė veikla 0,0004 

 

Susisiekimo, privažiavimo keliai 

MB „Amžinasis guolis“ teritorija pasiekiama nuo viešojo naudojimo magistralinio kelio A1, ra-

joninio kelio Nr. 129 ir vietinio privažiavimo kelio atkarpomis. Transporto priemonių įvažiavi-

mas į PŪV sklypą galimas iš jo šiaurinės ir rytinės pusių. Įvažiavimo/išvažiavimo galimybių į/iš 

įmonės teritoriją schema pateikta 3 pav. 
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3 pav. Įvažiavimo/išvažiavimo galimybių į/iš įmonės teritoriją schema (Pagrindas: www.regia.lt) 

Autotransporto privažiavimo iki pastato keliai PŪV teritorijoje pateikti sklypo plane (2 priede) 

bei triukšmo sklaidos žemėlapiuose (3 priede). 

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

MB „Amžinasis guolis“ gyvūnų krematoriumas planuojamas Kaišiadorių r., Antakalnio kaime. 

PŪV sklypo pietrytinėje pusėje išsidėsčiusios Antakalnio kaimo kapinės, iš vakarų ir pietų pusių 

PŪV sklypą supa kitiems asmenims priklausantys neužstatyti žemės sklypai, šiaurės ir šiaurės 

rytų pusėse praeina vietinės reikšmės kelias.  

Visuomenės sveikatos požiūriu vieta yra tinkama šiai ūkinei veiklai vykdyti, nes PŪV sklypas 

tiesiogiai su rekreacijos ar visuomeninės paskirties, gyvenamosiomis teritorijomis nesiriboja. 

Vadovaujantis 2021 m. duomenimis, Antakalnio kaime gyvena 379 gyventojai.  

MB „Amžinasis guolis“ už savo įmonės sklypo ribų jokios įtakos aplink esančioms teritorijoms, 

taip pat ir gyvenamajai aplinkai nedarys.  
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MB „Amžinasis guolis“ veikla bus vykdoma atsižvelgiant į visus aplinkosaugos ir saugos reika-

lavimus, jos veikla bus organizuota taip, kad jokia tarša nepatektų už objekto sklypo ribų.  

Nagrinėjamas sklypas ir jame planuojama ūkinė veikla ekologiniu požiūriu nedarys reikšmingos 

įtakos gretimybėse esantiems sklypams.  

Artimiausios Antakalnio kaimo gyvenamosios sodybos, esančios kitoje magistralinio kelio A1 

pusėje, nuo MB „Amžinasis guolis“ sklypo ribos nutolusios apie 280 m į šiaurės vakarus ir apie 

287 m į šiaurę.  

Viešbučių, administracinės, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto, religinės pas-

kirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų 

artimoje aplinkoje (200 m spinduliu nuo sklypo ribų) nėra. 

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant MB „Amžinasis guolis“ ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra 

identifikuoti taršos šaltiniai: 

✓ Cheminės taršos šaltiniai (oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, sieros 

dioksidu, kietosiomis dalelėmis); 

✓ Fizikinės taršos šaltiniai: triukšmas nuo mobilių – autotransporto bei su ūkine veikla susi-

jusių taršos šaltinių (technologinė įranga, lengvasis ir sunkusis autotransportas). 

Šių veiksnių bei taršos šaltinių detalus aprašymas bei prognozuojami taršos dydžiai pateikiami 

5.1.-5.3. skyriuose.  

5.1 Planuojamos ūkinės veiklos cheminės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės 

sveikatai, vertinimas 

PŪV vykdymo metu planuojami stacionarūs ir mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai.  

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojamas 1 organizuotas aplinkos oro taršos 

šaltinis (toliau – o. t. š.): 

✓ Organizuotas o. t. š. Nr. 001 – 8 m aukščio ir 0,35 m skersmens kaminas iš kremavimo 

įrenginio išmetimo sistemos. Kremavimo įrenginį sudarys dvi deginimo kameros. Pirmo-

je deginimo kameroje bus įrengtas 150 kW galios suskystintų dujų degiklis, o antroje – 

220 kW galios suskystintų dujų degiklis. Iš o. t. š. į aplinkos orą išsiskirs teršalai: anglies 

monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2), kietosios dalelės (KD10 ir 

KD2,5). Numatoma teršalų išmetimo trukmė – 2000 val./metus. 

Stacionaraus aplinkos oro taršos šaltinio vieta PŪV sklype pateikta 2 priede. 
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Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš stacionarių taršos šaltinių 

Aplinkos oro teršalai iš stacionaraus taršos šaltinio išsiskirs šių procesų metu: 

✓ kuro (suskystintų dujų) deginimo metu; 

✓ gyvūnų kremavimo metu. 

Metinis anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido 

(SO2) teršalų kiekis iš o. t. š. Nr. 001 apskaičiuojamas vadovaujantis  „EMEP/EEA emission in-

ventory guidebook 2019, 1.A.4 Small Combustion 2019“ metodikos 3.8 lentelėje pateiktais ter-

šalų emisijos faktoriais. Skaičiuojant metinį teršalų kiekį, naudojami vidutiniai emisijos faktoriai. 

Metinis teršalų kiekis apskaičiuojamas remiantis per metus pagamintu energijos kiekiu, kuris 

apskaičiuojamas pagal įrenginio galią bei jo veikimo laiką. 

Metodika, naudojama metiniam teršalų kiekiui apskaičiuoti, įrašyta į LR aplinkos ministro 1999 

m. gruodžio 13 d. įsakyme Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo me-

todikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 

privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; galiojanti suves-

tinė redakcija nuo 2019-12-19) pateiktą metodikų sąrašą. 

Per metus pagaminamas energijos kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

     , GJ/metus    (1) 

kur: 

T – įrenginio darbo laikas, val./metus; 

Q – įrenginio nominali galia, MW; 

3,6 – koeficientas energijos kiekiui MWh perskaičiuoti į GJ. 

Pagamintos energijos kiekio skaičiavimo rezultatai ir skaičiavimams naudoti duomenys, pateikti 

3-oje lentelėje. 

3 lentelė. Deginimo kamerose pagaminamas energijos kiekis 

Įrenginio pavadinimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr.  

Įrenginio 

galia, MW 

Įrenginio veikimo 

laikas,  

val./metus 

Pagaminamas 

energijos kiekis, 

MWh/metus 

Pagaminamas 

energijos kiekis, 

GJ/metus 

Pirmos deginimo 

kameros dujinis degiklis  

(150 kW) 
001 

0,15 2000 300 1080 

Antros deginimo 

kameros dujinis degiklis  

(220 kW) 

0,22 2000 440 1584 

Metinis teršalų kiekis skaičiuojamas pagal formulę: 

    (2) 

kur: 

EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ; 

A – per metus pagamintas energijos kiekis, GJ/metus. 

19

http://www.dge-group.lt/


 
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

Metinio teršalų kiekio skaičiavimo rezultatai ir skaičiavimams naudoti teršalų emisijos faktoriai 

pateikti 4-oje lentelėje. 

4 lentelė. Metinis teršalų kiekis iš deginimo kamerų 

Teršalas 
Teršalo emisijos faktorius, 

g/GJ 

Metinė tarša,  

t/metus 

Kremavimo įrenginio pirmos deginimo kameros degiklis (150 kW) 

Anglies monoksidas (CO) 29 0,0313 

Azoto oksidai (NOx) 74 0,0799 

Kietosios dalelės (KD) 0,78 0,0008 

Sieros dioksidas (SO2) 0,67 0,0007 

Kremavimo įrenginio antros deginimo kameros degiklis (220 kW) 

Anglies monoksidas (CO) 29 0,0459 

Azoto oksidai (NOx) 74 0,1172 

Kietosios dalelės (KD) 0,78 0,0012 

Sieros dioksidas (SO2) 0,67 0,0011 

Momentinis anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido 

(SO2) teršalų kiekis iš o. t. š. Nr. 001 apskaičiuojamas vadovaujantis  „EMEP/EEA emission in-

ventory guidebook 2019, 1.A.4 Small Combustion 2019“ metodikos 3.8 lentelėje pateiktais mak-

simaliais teršalų emisijos faktoriais. 

Maksimali momentinė teršalų emisija skaičiuojama pagal formulę: 

     C = B  Qž  EF, g/s     (3) 

kur: 

B – maksimalus sekundinis suvartojamas kuro kiekis, kg/s (pagal įrangos gamintojo nurodytą 

informaciją maksimalus suskystintų dujų suvartojimas – 15 l/h; suskystintų dujų tankis – 0,53 

kg/m3); 

Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, GJ/kg (pagal Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos 

4 priede nurodytą informaciją- suskystintų dujų kuro kaloringumas – 46,42 GJ/t); 

EF – maksimalus teršalo emisijos faktorius, g/GJ. 

Anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD) ir sieros dioksido (SO2) ter-

šalų emisijos faktoriai ir apskaičiuota maksimali momentinė teršalų emisija pateikta 5-oje lente-

lėje.  

5 lentelė. Apskaičiuota maksimali momentinė teršalų emisija iš deginimo kamerų 

Taršos šalti-

nio pavadi-

nimas 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Sekundinis 

sunaudojamas 

kuro kiekis, 

kg/s 

Kuro kalorin-

gumas, GJ/kg 

Teršalo pava-

dinimas 

Maksimalus 

emisijos 

faktorius, 

g/GJ 

Suskaičiuota 

maksimali 

momentinė 

tarša, g/s 

Pirmos degi-

nimo kameros 

degiklis  

(150 kW) 

001 0,0022 0,04642 

Anglies mo-

noksidas (CO) 
48 0,0049 

Azoto oksidai 

(NOx) 
103 0,0105 

Kietosios dale-

lės (KD) 
1,09 0,0001 
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Sieros dioksi-

das (SO2) 
0,94 0,0001 

Antros degi-

nimo kameros 

dujinis degik-

lis  

(220 kW) 

Anglies mo-

noksidas (CO) 
48 0,0049 

Azoto oksidai 

(NOx) 
103 0,0105 

Kietosios dale-

lės (KD) 
1,09 0,0001 

Sieros dioksi-

das (SO2) 
0,94 0,0001 

 

Teršalų, išsiskirsiančių iš o. t. š. Nr. 001 gyvūnų kremavimo metu, skaičiavimas 

Paslaugų (naminių gyvūnų kremavimo) paskirties pastate bus įrengtas vienas kremavimo 

įrenginys. Vieno kremavimo trukmė – 1 val. Per metus planuojama atlikti iki 2000 kremavimų, 

kurių metu numatoma sudeginti iki 40 t gyvūninės kilmės medžiagų. Kremavimo įrenginyje bus 

deginami naminių gyvūnų (šunų, kačių, žiurkėnų ir pan.) kūnai. Skaičiavimuose priimta, kad 

įrenginys veiks 2000 val./metus. 

Vadovaujantis „EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2019, 5.C.1.b.v Crema-

tion“ metodikoje pateikta informacija, iš įrenginių, deginančių gyvūninės kilmės medžiagas, iš-

siskiria kietosios dalelės (KD). Momentinė ir metinė kietųjų dalelių (KD) emisija suskaičiuota 

vadovaujantis 3.2 lentelėje pateiktais vidutiniais ir maksimaliais teršalų emisijos faktoriais, degi-

nat 1000 kg gyvūninės kilmės (avių) medžiagos.  

„EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2019, 5.C.1.b.v Cremation“ metodika 

įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakyme Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo 

teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nus-

tatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pateiktą 

metodikų sąrašą. 

Maksimali momentinė kietųjų dalelių (KD) emisija skaičiuojama pagal formulę: 

          (4) 

kur: 

EF – teršalo maksimalus emisijos faktorius, kg/Mg (2,8 kg/Mg); 

M – sudeginti planuojamos gyvūninės kilmės medžiagos kiekis, t (40 t).; 

A – kremavimo trukmė, val. (2000 val.); 

 

Metinė kietųjų dalelių (KD) emisija apskaičiuojama pagal formulę: 

      (5) 

kur: 

EF – teršalo vidutinis emisijos faktorius, kg/Mg (2,18 kg/Mg); 

M – sudeginti planuojamos gyvūninės kilmės medžiagos kiekis, t (40 t). 

Iš kremavimo įrenginio išsiskiriantis kietųjų dalelių (KD) apskaičiuotas metinis ir momentinis 

kiekis pateiktas 6-oje lentelėje. 
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6 lentelė. Apskaičiuota maksimali momentinė ir metinė teršalų emisija, išsiskirianti kremavimo metu 

Taršos šal-

tinio Nr. 

Teršalo pavadi-

nimas 

Maks. emisijos 

faktorius, kg/Mg 

Maks. momentinė 

tarša, g/s 

Vid. emisijos 

faktorius 

Metinė tarša, 

t/metus 

001 Kietosios dalėlės  2,8 0,0155 2,18 0,0872 

 

Vertinamo stacionaraus aplinkos o. t. š. Nr. 001 fiziniai parametrai pateikti 7-oje lentelėje, o 

apskaičiuota tarša iš jo į aplinkos orą – 8-oje lentelėje. 

7 lentelė. Aplinkos oro taršos šaltinio fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 

(matavimo) vietoje 

Pavadinimas Nr. 
Koordina-

tės 

Aukštis, 

m 

Išmeti-

mo an-

gos 

matme-

nys, m 

Srauto 

greitis, 

m/s 

Temperatūra, 

ºC 

Tūrio 

debitas, 

Nm3/s 

Teršalų 

išmeti-

mo 

trukmė, 

val./m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kremavimo 

įrenginio 

kaminas 

001 
X: 522079, 

Y: 6078258 
8,0 0,35 2,89 450 0,278 2000 

 

8 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma (prašoma leisti) tarša 

Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas 
Vienkartinis dydis 

Metinė, t/metus 
vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7 

Kremavimo įrenginio 

kaminas 
001 

Anglies monoksidas 177 g/s 0,0098 0,0919 

Kietosios dalelės  6493 g/s 0,0157 0,0893 

Sieros dioksidas  1753 g/s 0,0002 0,0025 

Azoto oksidai  250 g/s 0,0210 0,2344 

Iš viso: 0,4181 

 

Kaip matyti iš 8 lentelės, MB „Amžinasis guolis“ veiklos metu iš stacionaraus aplinkos oro 

taršos šaltinio bus išmetama 0,4181 t/metus teršalų. Iš jų: 0,0919 t/metus anglies monoksido, 

0,0893 t/metus kietųjų dalelių, 0,0025 t/metus sieros dioksido, 0,2344 t/metus azoto oksidų. 

 

Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 

Planuojamos veiklos objekto teritorijoje veiksiantys mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai: 

✓ 8 lengvosios autotransporto priemonės per parą, atvyksiančios dienos metu; 

✓ 1 sunkioji autotransporto priemonė kartą per savaitę, atvyksianti dienos metu. 

 

Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami vadovaujantis „EMEP/EEA 

emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport 2019” metodika.  

Ši metodika įrašyta į LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakyme Nr. 395 „Dėl į at-

mosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų 
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teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką 

apskaitos“ pateiktą metodikų sąrašą. 

Aplinkos oro teršalų (CO, NOx, NMLOJ, KD ir SO2) emisijos skaičiuojamos pagal „1.A.3.b.I-IV 

Road transport 2019” metodikos 3-5, 3-6, 3-14 ir 3-15 lentelėse pateiktus emisijų apskaičiavimo 

faktorius. 

Aplinkos oro teršalų emisija (g/parą) apskaičiuojama pagal formulę: 

    (6) 

kur: 

Li – atitinkamą kurą naudojančių autotransporto priemonių nuvažiuotas atstumas per parą, įver-

tinant judėjimą į abi puses pirmyn ir atgal, km/parą; 

FCi – atitinkamą kurą naudojančios vienos autotransporto priemonės kuro suvartojimas, kg/km; 

EFi – atitinkamą kurą naudojančioms autotransporto priemonėms būdingas aplinkos oro teršalo 

emisijos faktorius, g/kg kuro. 
 

Aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai ir atitinkamų autotransporto priemonių kuro sąnaudos 

pateiktos 9-oje lentelėje.  

9 lentelė. Aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai ir autotransporto priemonės būdingas kuro sunaudoji-

mas 

Autotransporto 

priemonės tipas 
Kuro rūšis 

Aplinkos oro teršalų emisijos faktorius,  

g/kg kuro 

Kuro 

sąnaudos, 

kg/km CO NMLOJ* NOx KD SO2 

Lengvieji auto-

mobiliai (<3,5 t) 

Benzinas 84,7 10,05 8,73 0,03 0,005 0,07 

Dyzelinas 3,33 0,7 12,96 0,8 0,003 0,06 

Suskystintos dujos 84,7 13,64 15,2 0,0 0,0 0,0575 

Sunkiasvoriai 

automobiliai 

(>3,5 t) 

Dyzelinas 7,58 1,92 33,37 0,94 0,005 0,24 

*NMLOJ - Ne metano lakieji organiniai junginiai 

Kadangi aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai tiesiogiai priklauso nuo atitinkamos kuro rūšies, 

kurią naudoja vertinamos autotransporto priemonės, vadovaujantis naujausiais statistiniais duo-

menimis, skaičiavimuose vertinama, kad 25 % vertinamų lengvųjų autotransporto priemonių 

naudoją benziną, 68 % - dyzeliną, o 7 % - suskystintas dujas. Skaičiavimuose vertinama, kad 100 

% vertinamų sunkiųjų aut. naudoja dyzelinį kurą. Sunkiųjų ir lengvųjų autotransporto priemonių 

judėjimas galimas 12 val./parą, atitinkamai 4380 val./metus. 

Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimams naudoti mobilių aplinkos oro taršos šaltinių duo-

menys pateikti 10-oje lentelėje.  

10 lentelė. Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimams naudoti mobilių aplinkos oro taršos šaltinių 

duomenys 

Autotransporto 

priemonės tipas 

Autotransporto 

priemonių skai-

čius, aut./parą 

Kuro rūšis 

Autotransporto 

priemonių skai-

čius pagal kuro 

tipą, aut./parą 

Vidutinis vienos 

autotransporto 

priemonės nuva-

žiuotas atstumas, 

km/parą 

Visų autotrans-

porto priemo-

nių nuvažiuotas 

atstumas, 

km/parą 

Lengvieji auto-

mobiliai (<3,5 t) 
8 

Benzinas 2,0 
0,6 

2,40 

Dyzelinas 5,4 6,53 
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Autotransporto 

priemonės tipas 

Autotransporto 

priemonių skai-

čius, aut./parą 

Kuro rūšis 

Autotransporto 

priemonių skai-

čius pagal kuro 

tipą, aut./parą 

Vidutinis vienos 

autotransporto 

priemonės nuva-

žiuotas atstumas, 

km/parą 

Visų autotrans-

porto priemo-

nių nuvažiuotas 

atstumas, 

km/parą 

Suskystintos 

dujos 
0,6 0,67 

Sunkiasvoriai 

automobiliai 

(>3,5 t) 

1 Dyzelinas 1 0,1 0,1 

 

Suskaičiuota aplinkos oro teršalų emisija iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių pateikta 11-oje 

lentelėje. 

11 lentelė. Suskaičiuota aplinkos oro teršalų emisija iš mobilių oro taršos šaltinių 

Autotransporto 

priemonės tipas 
Matavimo vnt. CO NMLOJ NOx KD SO2 

Lengvieji auto-

mobiliai (<3,5 t) 

g/d 18,81 2,49 5,77 0,32 0,002 

g/s 0,000435 0,000058 0,000134 0,000007 0,00000005 

t/metus 0,0048 0,0006 0,0015 0,0001 0,000001 

Sunkiasvoriai 

automobiliai 

(>3,5 t) 

g/d 0,36 0,09 1,60 0,05 0,0002 

g/s 0,000008 0,000002 0,00004 0,000001 0,000000006 

t/metus 0,00002 0,000005 0,00008 0,000002 0,00000001 

 

Aplinkos oro užterštumo prognozė. Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos 

skaičiavimo rezultatai 

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View“ matematinio modeliavimo 

programinę įrangą, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software). Programos gali-

mybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, plotiniai, 

tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš tar-

šos šaltinių išskiriančių teršalų sklaidos scenarijus. „AERMOD View“ modelis taip pat taikomas 

oro kokybei kontroliuoti, o jo algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir 

temperatūros vertikaliems profiliams, vietovės tipams įvertinti bei valandos vidurkių koncentra-

cijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos sto-

čių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į Lietuvos Res-

publikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. 

Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis 

Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.  

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudoja-

ma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2021 m. gruodžio 22 d. pateikta 

penkerių metų (2016-2020 m.) artimiausios Kauno meteorologijos stoties meteorologinių duo-

menų suvestine teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą išmatuoti meteoro-

loginiai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°- 360°),  kritulių 

kiekis (mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 arba 5 kartus per parą. LHMT pa-

žyma pateikiama priede Nr. 3 „Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas“. 

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų 

ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, 

patvirtinta LR aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklai-

dos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų 
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naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ Foninio aplinkos oro užterš-

tumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvir-

tintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl 

foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įver-

tinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų (anglies mo-

noksido, azoto oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių) pažemio koncentracijų skaičiavimus, turi 

būti naudojami apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visų 

iki 2 kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių 

ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Aplinkos oro taršos 

šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietu-

vos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro 

taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtini-

mo“ duomenys. Specifiniams teršalams, kuriems nepateikiami duomenys, skaičiavimus atlikti 

neatsižvelgiant į foninę koncentraciją. Taip pat papildomai turi būti įskaitomos santykinai švarių 

Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės, skel-

biamos Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV 

skaičiavimams“. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), dėl kurios teisės aktų nustatyta 

tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose 

(ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateiktų į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio 

skaičiavimo duomenų iki 2 km spinduliu apie nurodytą ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį 

aplinkos orui numatoma vertinti, nėra. 

Aplinkos apsaugos agentūros išduotas aplinkos oro teršalų foninių koncentracijų raštas Nr. 

(30.3)-A4E-R-5991 (2022-05-20) pateiktas priede Nr. 3 „Aplinkos teršalų foninės koncentraci-

jos“. 

2021 metų Kauno regiono santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų 

vidutinių metinių koncentracijų vertės, naudotos oro taršos sklaidos skaičiavimams: 

✓ Kietosios dalelės (KD10) – 10,2 µg/m3; 

✓ Kietosios dalelės (KD2,5) – 7,2 µg/m3; 

✓ Azoto dioksidas (NO2) – 5,4 µg/m3; 

✓ Sieros dioksidas (SO2) – 4,2 µg/m3; 

✓ Anglies monoksidas (CO) – 180 µg/m3. 

Anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), sieros dioksido 

(SO2) pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, 

nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 

591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, 

anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 

106-3827, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-13).  

Skaičiuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų koncentracijų ribinės vertės, nustatytos žmonių 

sveikatos apsaugai, pateiktos 12-oje lentelėje. 
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12 lentelė. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

 

Teršalo pavadinimas 
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai 

1 valandos 8 val. vidurkis 24 valandų Metinė 

Anglies monoksidas (CO) - 10 mg/m3 - - 

Azoto dioksidas (NO2) 200 µg/m3 - - 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD10) - - 50 µg/m3 40 µg/m3 

Kietosios dalelės (KD2,5) - - - 20 µg/m3 

Sieros dioksidas (SO2) 350 µg/m3 - 125 µg/m3 - 

 

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios koncentracijų vertės aplin-

kos pažemio ore be fono ir su fonu atitinkamai pateiktos 13-oje lentelėje.  

13 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos 

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentracija be 

fono 

Maks. koncentracija su 

fonu 

µg/m3 RV dalis, % µg/m3 RV dalis, % 

Pagrindiniai aplinkos oro teršalai 

Anglies monoksidas 8 val. slenkančio vidurkio 0,4 0,004 180,4 1,8 

Azoto dioksidas 1 val. 99,8 procentilio 0,9 0,45 12,0 6,0 

Azoto dioksidas vidutinė metinė 0,18 0,8 5,7 14,3 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 0,04 0,1 10,24 25,6 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4 procentilio 0,1 0,2 10,29 20,6 

Kietosios dalelės (KD2.5) vidutinė metinė 0,018 0,1 7,218 36,1 

Sieros dioksidas (SO2) 1 val. 99,7 procentilio 0,009 0,003 4,209 1,2 

Sieros dioksidas (SO2) 24 val. 99,2 procentilio 0,004 0,003 4,204 3,4 

 

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 

monoksido koncentracija aplinkos ore be fono siekia 0,4 µg/m3 (0,004 % RV), įvertinus foną – 

180,4 µg/m3 (1,8 % RV) ir neviršija ribinės vertės.  

Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija 

aplinkos ore be fono 0,18 µg/m3 (0,8 % RV), įvertinus foną – 5,7 µg/m3 (14,3 % RV) ir neviršija 

ribinės vertės. Didžiausia 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija aplinkos ore be 

fono gali siekti 0,9 µg/m3 (0,45 % RV), o įvertinus foną – 12,0 µg/m3 (6 % RV) ir neviršija ribi-

nės vertės. 

Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

aplinkos ore be fono siekia 0,04 µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus foną – 10,24 µg/m3 (25,6 % RV) ir 

neviršija ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija aplinkos 

ore be fono siekia 0,1 µg/m3 (0,2 % RV), įvertinus foną – 10,29 µg/m3 (20,6 % RV) ir neviršija 

ribinės vertės. 

Kietosios dalelės (KD2.5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija 

aplinkos ore be fono siekia 0,018 µg/m3 (0,1 % RV), įvertinus foną – 7,218 µg/m3 ir gali sudaryti 

36,1 % nustatytos ribinės vertės. 
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Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncent-

racija aplinkos ore be fono gali siekti 0,009 µg/m3 (0,003 % RV), įvertinus foną – 4,209 µg/m3 

(1,2 % RV) bei neviršija ribinės vertės. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido kon-

centracija aplinkos ore be fono gali siekti 0,004 µg/m3 (0,003 % RV), įvertinus foną – 4,204 

µg/m3 (3,4 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 

Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti 3 priede „Oro taršos 

sklaidos žemėlapiai“.  

Modeliavimo sąlygos: 

Oro taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 100 m, receptorių skaičius – 600. Oro taršos sklai-

dos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitin-

ka LKS-94 koordinačių sistemą.  

IŠVADA 

Prognozuojama, kad visų nagrinėtų teršalų - anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kie-

tųjų dalelių (KD2,5 ir KD10), sieros dioksido (SO2) koncentracijos aplinkos ore tiek be fono, tiek 

su fonu neviršys aplinkos oro užterštumo normų, nustatytų 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 ,,Dėl aplinkos oro už-

terštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, 

kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo”. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Paslaugų paskirties pastato – gyvūnų krematoriumo Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių 

r. sav. kvapo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant „AERMOD View“ matematinio modeliavi-

mo programinę įrangą, versija 11.0.1 (1996-2022 Lakes Environmental Software). 

Aplinkos kvapo taršos šaltiniai 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje planuojama eksploatuoti vieną organizuotą o. t. 

š., iš kurio dujinio kuro deginimo metu išsiskirs kvapo emisija: 

✓ Organizuotas o. t. š. Nr. 001 – kaminas iš kremavimo įrenginio oro išmetimo sistemos. 

Kiti kvapai kremavimo metu, kaip nurodo įrangos gamintojas, neišsiskirs. Kremavimo proceso 

metu vykdoma deguonies kiekio deginimo kameroje kontrolė ir kremavimo proceso pabaigoje 

užtikrinama bent 2 sekundžių trukmės 850 ºC temperatūra užtikrina pilną kvapą skleidžiančių 

junginių sudegimą. 

Kvapo emisijos skaičiavimai  

Kvapo emisija iš o. t. š. Nr. 001 apskaičiuota vadovaujantis dokumente „Kvapų valdymo meto-

dinės rekomendacijos“ pateiktomis kvapo slenksčio vertėmis ppm: azoto dioksidas – 0,186 ir 

sieros dioksidas – 0,708. 

Kvapo emisija OUE/s iš organizuotų o. t. š. skaičiuojama pagal formulę: 
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     (7) 

kur: 

MV – maksimali teršalo skleidžiama tarša, g/s; 

Y – kvapo slenkstis, mg/m3. 

Kvapo slenksčio vertės perskaičiavimui iš ppm į mg/m3 naudojama formulė: 

     (8) 

kur: 

Xppm – kvapo slenkstis, ppm; 

M – molekulinė masė, g/mol. 

Apskaičiuota kvapo emisija iš o. t. š. Nr. 001 ir skaičiavimuose naudoti parametrai pateikti 14-

oje lentelėje. Kvapo taršos šaltinio fiziniai parametrai pateikti 7-oje lentelėje. 

14 lentelė. Kvapo emisijos skaičiavimo duomenys iš o. t. š. Nr. 001 

Taršos 

šaltinio 

Nr. 

Teršalas 
Maksimali 

emisija, g/s 

Kvapo 

slenkstis, 

ppm 

Kvapo 

slenkstis, 

mg/m3 

Kvapo 

emisija, 

OUE/s 

Bendra emisija 

iš o.t.š., OUE/s 

001 
Azoto dioksidas 0,0210 0,186 0,36 58,33 

58,44 
Sieros dioksidas 0,0002 0,708 1,89 0,11 

 

Kvapo koncentracijos skaičiavimo rezultatai pažemio ore 

Su planuojama ūkine veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant 

AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). Programos 

galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškinių, ploto, linijinių) 

išskiriamų teršalų koncentracijas, bet, parinkus tam tikrus parametrus, simuliuoti minėtų taršos 

šaltinių išskiriamų kvapų sklaidą. AERMOD View modelio galimybės leidžia suskaičiuoti tiek 

vienos, tiek kelių medžiagų keliamo kvapo sklaidą.  

Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus). 

Kvapo taršos sklaidai naudotas žingsnio dydis – 100 m, receptorių skaičius – 600. Kvapo taršos 

sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą. 

AERMOD View programa skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritai-

kant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su 2010 m spalio 4 d. Lietuvos Respublikos svei-

katos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“. Nurodyta kvapo koncentracijos ribinė 

vertė - 8 OUE/m3. Tačiau vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu Nr. V-959 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo 

koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplin-

kos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, didžiausia leidžiama kvapo koncentracija gyvenamo-

sios aplinkos ore nuo 2024 m sausio 1 d. neturi viršyti 5 OUE/m3. 
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Kvapo sklaidos skaičiavimams naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – 

LHMT) 2021 m. gruodžio 22 d. pateikta penkerių metų (2016-2020 m) artimiausios Kauno me-

teorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestine teršalų skaičiavimo modeliams, kurią su-

daro kas 1 valandą išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), 

vėjo kryptis (0°- 360°), kritulių kiekis (mm). Debesuotumas (balais) matuojamas kas 3 val. 8 

arba 5 kartus per parą. LHMT pažyma pateikiama 3 priede „Pažyma apie hidrometeorologines 

sąlygas“. 

Apibendrinta kvapo skaidos skaičiavimo maksimali koncentracijos vertė pažemio ore pateikta 

15-oje lentelėje. Kvapo skaidos skaičiavimo rezultatai artimiausios gyvenamosios aplinkos ore 

bei prie nagrinėjamo objekto sklypo ribų pateikta 16-oje lentelėje. 

15 lentelė. Suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija  

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis 
Maks. koncentracija be fono, 

OUE/m3 

Kvapo 1 val. 98,08 procentilio 0,0019 

 

Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija be fono siekia 0,009 

OUE/m3. Maksimali vertė gauta planuojamo ūkinės veiklos objekto teritorijoje. 

16 lentelė. Suskaičiuota kvapo koncentracija artimiausios gyvenamosios aplinkos ore ir prie sklypo ribų 

Kvapo koncentracijos vertinimo vieta / sklypo riba 
Koncentracija aplinkos ore be fono, OUE/m3 

OUE/m3 RV dalis, % 

Šiaurinė sklypo riba 0,0009-0,0009 0,018-0,018 

Rytinė sklypo riba 0,0006-0,0014 0,012-0,028 

Pietinė sklypo riba 0,0004-0,0006 0,008-0,012 

Vakarinė sklypo riba 0,0008-0,0009 0,016-0,018 

Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 1 0,0007 0,014 

Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 2 0,0007 0,014 

Būblių k., Strėvos g. Nr. 1 0,0001 0,002 

Būblių k., Strėvos g. Nr. 3 0,0001 0,002 

Būblių k., Strėvos g. Nr. 6 0,00004 0,0008 

 

Artimiausios gyvenamosios aplinkos ore 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija sudaro 

0,00004-0,0007 OUE/m3. Prognozuojama, kad 1 val. 98,08 procentilio kvapo koncentracija ne-

viršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės ir 5,0 OUE/m3 ribinės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 

d. 

Kvapo koncentracijos sklaidos žemėlapis pateiktas priede Nr. 3. 

IŠVADA 

Nustatyta, kad kvapo koncentracija aplinkos ore neviršys 8,0 OUE/m3 kvapo ribinės vertės, nus-

tatytos 2010 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

885 Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 

aplinkos ore“. Taip pat aplinkos ore nebus viršijama ir 5,0 OUE/m3 ribinė vertė, kuri, vadovau-

jantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

959 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-
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885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvena-

mosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pa-

keitimu, įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. 

5.3 Fizikinės taršos, galinčios daryti poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

Paslaugų paskirties pastato – gyvūnų krematoriumo Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių 

r. sav. (toliau – ūkinės veiklos objektas) ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai 

atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151).  

Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti planuojami stacionarūs triukšmo šalti-

niai (šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo įranga) bei mobilūs triukšmo šaltiniai (lengvosios 

ir sunkiosios autotransporto priemonės). Nors krematoriumas veiks tik darbo dienomis nuo 8 iki 

18 val., ūkinės veiklos triukšmo šaltiniai (šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo (toliau – 

ŠVOK įranga) veiks dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu.  

Triukšmo sklaidos skaičiavimuose vertinami stacionarūs bei mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie 

veiks ūkinės veiklos objekto teritorijoje po projekto sprendinių įgyvendinimo. Vertinant stacio-

narius triukšmo šaltinius (ŠVOK įrangą), naudojamas įrenginių sukeliamas garso galios lygis 

(LwA, dB(A)). Jeigu įrenginių specifikacijose pateiktas garso slėgio lygis (LpA, dB(A)), garso ga-

lios lygis (LwA, dB(A)) koreguojamas taip, kad atitiktų nurodytą garso slėgio lygį atitinkamu ats-

tumu.  

5.3.1. Planuojamų įrengti (įrengtų) stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo 

triukšmo emisijos duomenys 

Informacija apie vertintus stacionarius triukšmo šaltinius 

MB „Amžinasis guolis“ naminių gyvūnų krematoriume planuojami stacionarūs triukšmo šalti-

niai: 

✓ 1 vnt. kondicionieriaus išorinis blokas (OK-1) ant krematoriumo pastato stogo, kurio 

skleidžiamas garso galios lygis LwA pagal įrangos specifikacijoje pateiktą informaciją 

yra 72,4 dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veiks visą parą: dienos (7-19 

val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Įrenginys vertinamas kaip taškinis 

triukšmo šaltinis; 

✓ 1 vnt. šilumos siurblio (AHU-1) išorinis blokas ant krematoriumo pastato stogo, kurio 

korpuso skleidžiamas garso galios lygis LwA yra 48,48 dB(A), o oro išmetimo ir paėmimo 

grotų skleidžiamas garso galios lygis LwA atitinkamai yra 47,0 dB(A) ir 48,0 dB(A),  pa-

gal įrangos specifikacijoje pateiktą informaciją. Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys 

veiks visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Šilu-

mos siurblio korpusas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, kurį sudaro horizontalus 

(įrenginio viršus) ir vertikalūs (įrenginio sienos) plotiniai šaltiniai. Šilumos siurblio oro 

paėmimo ir išmetimo grotos vertinamos kaip vertikalūs plotiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 1 vnt. šilumos siurblio (OT-1) išorinis blokas ant krematoriumo pastato stogo, kurio kor-

puso skleidžiamas garso galios lygis LwA yra 46,4 dB(A), o ventiliatoriaus grotelių sklei-

džiamas garso slėgio lygis LpA 3 metrų atstumu yra 25,86 dB(A), pagal įrangos specifika-

cijoje pateiktą informaciją. Perskaičiuotas garso galios lygis LwA atitinkamai yra 46,5 

dB(A). Skaičiavimuose priimta, kad įrenginys veiks visą parą: dienos (7-19 val.), vakaro 

(19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) metu. Šilumos siurblio korpusas vertinamas kaip tūrinis 
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triukšmo šaltinis, kurį sudaro horizontalus (įrenginio viršus) ir vertikalūs (įrenginio sie-

nos) plotiniai šaltiniai. Šilumos siurblio ventiliatoriaus grotos vertinamos kaip vertikalus 

plotinis triukšmo šaltinis; 

✓ Krematoriumo pastatas, kurio patalpose veiks triukšmą skleidžiantys įrenginiai: 1 vnt. 

kremavimo įrenginys, 2 vnt. kremavimo įrenginio ventiliatorių, 1 vnt. pelenų procesorius 

ir 2 vnt. šaldiklių. Kremavimo įrenginio, skleidžiamas garso slėgio lygis (LpA) pagal 

įrangos gamintojo pateiktą specifikaciją yra 70 dB(A) 1 m atstumu, jo ventiliatorių – 70 

dB(A)  ir 75 dB(A) 1,5 m atstumu, o pelenų procesoriaus – 75 dB(A) 1,5 m atstumu. 

Šaldiklių skleidžiamas garso slėgio lygis (LpA) pagal analogiško įrenginio  specifikaciją 

yra 41 dB(A) 0,9 m atstumu. Vertinama, kad su kremavimu susiję įrenginiai pastate veiks 

5,5 val. dienos (7-19 val.) metu, o šaldymo įrenginiai pastate veiks visą parą. Įrenginių 

suminis garso slėgio lygis (LpA) dienos metu yra 91,5 dB(A), vakaro ir nakties metu yra 

54 dB(A). Pastato išorinės atitvaros planuojamos iš mūro, kurio storis 250 mm. Pagal 

modeliavimo programos duomenų bazę analogiškos medžiagos ir storio garso izoliacijos 

rodiklis Rw yra 55 dB. Pastatas vertinamas kaip tūrinis triukšmo šaltinis, kurį sudaro 

vertikalūs (sienos) ir horizontalūs (stogas) plotiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 30 vietų lengvojo autotransporto stovėjimo aikštelė skirta darbuotojų ir krematoriumo 

lankytojų automobiliams. Krematoriumo darbuotojų ir lankytojų judėjimas numatomas 

dienos (7-19 val.) metu. Automobilių stovėjimo aikštelė vertinama kaip plotinis triukšmo 

šaltinis.  

Informacija apie nagrinėjamo objekto teritorijoje veikiančių stacionarių triukšmo šaltinių sklei-

džiamą triukšmą (techninės specifikacijos) pateiktos priede Nr. 3 „Triukšmo šaltinių specifikaci-

jos“. Stacionarių triukšmo šaltinių schema pateikta priede Nr. 2. 

Informacija apie vertintus mobilius triukšmo šaltinius 

MB „Amžinasis guolis“ PŪV metu veiksiantys mobilūs triukšmo šaltiniai: 

Planuojamai mobilūs triukšmo šaltiniai: 

✓ 3 vnt. darbuotojų lengvųjų autotransporto priemonių, kurios į teritoriją atvyks dienos (7-

19 val.) metu. Iš viso 6 aut./parą į abi puses. Autotransporto judėjimo keliai vertinami 

kaip linijiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 2 vnt. specialiųjų lengvųjų autotransporto priemonių, kurios į teritoriją atvyks dienos (7-

19 val.) metu. Iš viso 4 aut./parą į abi puses;  

✓ 3 vnt. lankytojų lengvųjų autotransporto priemonių, kurios į teritoriją atvyks dienos (7-19 

val.) metu. Iš viso 6 aut./parą į abi puses. Autotransporto judėjimo keliai vertinami kaip 

linijiniai triukšmo šaltiniai; 

✓ 1 vnt. aptarnaujanti sunkioji autotransporto priemonė, atvežanti dujas į dujų talpyklą, kar-

tą per dvi savaites. Autotransportas į teritoriją atvyks/ išvyks dienos (7-19 val.) metu. Iš 

viso 2 aut./parą į abi puses. Autotransporto judėjimo keliai vertinami kaip linijiniai 

triukšmo šaltiniai. 

MB „Amžinasis guolis“ mobilių triukšmo šaltinių judėjimo trajektorijos parodytos 3 priede pa-

teiktuose triukšmo sklaidos žemėlapiuose. 
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Eismo intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse 

Į planuojamos veiklos teritoriją autotransportas pateks naudodamasis viešojo naudojimo automa-

gistralės A1, rajoninio kelio Nr. 129 ir vietinio privažiavimo kelio atkarpomis.  

Atliekant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimus, buvo įvertintas eismo 

intensyvumas automagistralėje A1, rajoniniame kelyje Nr. 129 ir vietiniame privažiavimo kelyje, 

kuriais naudosis su planuojama veikla susijęs autotransportas. Eismo intensyvumo duomenys 

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 129 atkarpose ir magistralinio kelio A1 atkarpoje nusta-

tyti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – 

LAKD) teikiama 2021 metų informacija. Autotransporto srautai vietiniame privažiavimo kelyje 

nustatyti, vadovaujantis geros praktikos vadovo „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su 

triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas“ 2.5 lentelėje pateiktais duomenimis. Skaičiavi-

muose priimta, kad vertinamų gatvių atkarpos yra šalutiniai keliai, daugiausiai naudojami te-

nykščių gyventojų. Sunkiojo autotransporto dalis vietiniame privažiavimo kelyje nustatyta, va-

dovaujantis geros praktikos vadovo „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo povei-

kiu susijusių duomenų gavimas“ 4.5 lentelėje pateiktais duomenimis. Siekiant įvertinti transporto 

srautų augimą, prie esamo eismo intensyvumo pridedamas automobilių srautas, susidarantis dėl 

planuojamo objekto veiklos. Duomenys apie esamus ir prognozuojamus autotransporto srautus 

pateikti 17-oje lentelėje. 

17 lentelė. Autotransporto srautai, įvertinti triukšmo sklaidos skaičiavimuose 

Gatvė 
Bendras automobilių 

skaičius, aut./parą 

Tame tarpe sunkias-

voris transportas, 

aut./parą 

Esami autotransporto srautai (2021 metai) 

Automagistralė Vilnius–Kaunas (A1) 25360 4193 

Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr. 

129) atkarpa nuo Antakalnio k. A1 kelio 
2225 231 

Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr. 

129) atkarpa nuo Būblių k. iki A1 kelio 
1644 281 

Vietinis privažiavimo kelias 500 20 

Prognozuojami autotransporto srautai (įgyvendinus projektą) 

Automagistralė Vilnius–Kaunas (A1) 25378 4195 

Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr. 

129) atkarpa nuo Antakalnio k. A1 kelio 
2243 233 

Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr. 

129) atkarpa nuo Būblių k. iki A1 kelio 
1662 283 

Vietinis privažiavimo kelias 518 22 

 

Autotransporto priemonių judėjimo greitis planuojamos ūkinės veiklos objekto teritorijoje – 20 

km/h, viešojo naudojimo gatvėse ir keliuose pagal greičio ribojimų žemėlapį 

(https://speed.openmap.lt/#s/15.1/54.84157/24.34363/0/0/): automagistralėje A1 Vilnius- Kaunas 

– 130 km/h, rajoninio kelio Nr. 129 Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė atkarpoje nuo Antakal-

nio k. iki A1 kelio – 50 km/h, o atkarpoje nuo Būblių iki A10 – 90 km/h.  

Važiuojamosios kelio dalies danga viešojo naudojimo gatvėse ir planuojamoje teritorijoje prava-

žiavimo keliuose – asfaltas. 

Skaičiavimuose vertintas blogiausias variantas, kuomet į ūkinės veiklos teritoriją visas aptarnau-

jantis transportas atvyksta tą pačią dieną.  
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Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos (7-19 val.), Lvaka-

ro (19-22 val.) ir Lnakties (22-7 val.) triukšmo lygis. 

Paslaugų paskirties pastato – gyvūnų krematoriumo ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos 

skaičiavimo rezultatai artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje pateikti 18-oje len-

telėje. Teritorijoje vyrauja mažaaukštės statybos gyvenamosios paskirties pastatai, todėl triukšmo 

sklaida jų aplinkoje skaičiuojama 1,5 m aukštyje. 

18 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplin-

koje 

Vertinimo vieta / adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 1 14-15 8-8 8-8 

Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 2 14-14 8-8 8-8 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties 

pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuo-

jamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. 

Paslaugų paskirties pastato – gyvūnų krematoriumo ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos 

skaičiavimo rezultatai ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis, pateikti 19-oje lentelėje. 

19 lentelė. Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis 

Vertinimo vieta / sklypo ribos 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Šiaurinė sklypo riba 29-35 21-21 21-21 

Rytinė sklypo riba 16-35 6-21 6-21 

Pietinė sklypo riba 16-17 11-12 11-12 

Vakarinė sklypo riba 16-29 11-21 11-21 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis, 

kurioje numatoma vykdyti ūkinę veiklą, dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių 

dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. 

Ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 3 „Ūkinės veiklos 

triukšmo sklaidos žemėlapiai“.  

5.3.2. Įmonės ir su ja susijusių (atvežančių žaliavas, išvežančių produkciją ir pan.) 

mobiliųjų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo duomenys 

Skaičiuojant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuosiančio autotransporto srauto, prie kurio pri-

dėtas dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto padidėsiantis autotransporto srautas, sukeliamą 

triukšmą, vertinamas Ldienos (7-19 val.) triukšmo lygis, kadangi autotransportas į objekto teritoriją 

vakaro ir nakties metu neatvyks. 
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Autotransporto sukeliamo triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pas-

tato aplinkoje, esančioje arčiausiai viešojo naudojimo gatvių, kuriomis naudojasi su ūkinės veik-

los objektu susijęs autotransportas. Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai yra adresu Rum-

šiškių sen., Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 1, Nr. 2. Teritorijoje vyrauja mažaaukštės statybos 

gyvenamosios paskirties pastatai, todėl triukšmo sklaida jų aplinkoje skaičiuojama 1,5 m aukšty-

je. 

Vertinant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo įtaką artimiausiai gyvenamosios paskirties 

pastatų aplinkai, triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti esamai ir planuojamai situacijoms, nusta-

tant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio pokytį po projekto sprendinių įgyvendinimo. 

✓ Esama situacija: neįvertinus autotransporto srauto, padidėsiančio dėl planuojamos ūkinės 

veiklos objekto; 

✓ Planuojama situacija: įvertinus autotransporto srautą, padidėsiantį dėl planuojamos ūki-

nės veiklos objekto. 

Atliekant esamos situacijos triukšmo sklaidos skaičiavimą, vertinamas tik esamas eismo intensy-

vumas viešojo naudojimo gatvėse, o skaičiuojant planuojamą situaciją, įvertinamas autotranspor-

to srautas, padidėsiantis dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto.  

Autotransporto srauto sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai artimiausioje esamoje 

gyvenamojoje aplinkoje, pateikti 20-oje lentelėje. 

20 lentelė. Autotransporto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai, adresas 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 65 dB(A) 

Vakaras 

*LL 60 dB(A) 

Naktis 

*LL 55 dB(A) 

Esama 

situacija 

Planuojama 

situacija 

Esama 

situacija 

Planuojama 

situacija 

Esama 

situacija 

Planuojama 

situacija 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Antakalnio k., Antakalnio g. 

Nr. 1 
67-68 67-68 - - - - 

Antakalnio k., Antakalnio g. 

Nr. 2 
63-66 63-66 - - - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Įvertinus esamą situaciją, nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotrans-

porto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje 

dienos metu gali viršyti triukšmo ribinį dydį, reglamentuojamą pagal HN 33:2011 1-os lentelės 

3-ią punktą, 1-3 dB(A). 

Įvertinus planuojamą situaciją, nustatyta, kad su planuojama ūkine veikla susijusio autotrans-

porto srauto, pravažiuosiančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamas triukšmo lygis gyvena-

mosios paskirties pastatų aplinkoje, kurioje triukšmo ribiniai dydžiai dienos metu yra viršijami, 

nepadidės palyginus su esama situacija.  

Triukšmo lygio pokytis artimiausių esamų gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje po projekto 

sprendinių įgyvendinimo pateiktas 21-oje lentelėje. 
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21 lentelė. Autotransporto sukeliamo triukšmo lygio pokytis artimiausių esamų gyvenamosios paskirties 

pastatų po projekto sprendinių įgyvendinimo 

Vertinimo vieta, adresas 
Triukšmo lygio pokytis, dB(A) 

Diena Vakaras Naktis 

Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 1 0 - - 

Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 2 0 - - 

 

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 3 „Autotransporto 

triukšmo sklaidos žemėlapiai“.  

IŠVADOS:  

✓ Suskaičiuota, kad, įgyvendinus paslaugų paskirties pastato – gyvūnų krematoriumo An-

takalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. sprendinius, planuojamos ūkinės veiklos 

sukeliamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis bei artimiausioje gyvenamojoje 

aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuo-

jamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą. 

✓ Suskaičiuota, kad šiuo metu pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo lygis 

artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje, kurioje triukšmo ribiniai dydžiai, 

reglamentuojami pagal HN 33:2011 1-os lentelės 3-ą punktą, dienos metu yra viršijami 2-

3 dBA. Triukšmo lygio skaičiavimai parodė, kad planuojama vykdyti ūkinė veikla įtakos 

esamam triukšmo lygiui neturės, t. y. įgyvendinus paslaugų paskirties pastato – gyvūnų 

krematoriumo Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. sprendinius su 

planuojama ūkine veikla susijusio pravažiuojančio autotransporto sukeliamas triukšmo 

lygis artimiausių gyvenamųjų namų aplinkoje dienos metu nepadidės palyginus su esama 

situacija. 

5.3.3. Naudota skaičiavimams triukšmo sklaidos modeliavimo programinė įranga 

ir sąlygos 

Paslaugų paskirties pastato – gyvūnų krematoriumo Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių 

r. sav. (toliau – ūkinės veiklos objektas) ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimai 

atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151).  

Programa CadnaA yra įtraukta į LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų įver-

tinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos patvirtintais meto-

dais/standartais. Naudojami metodai/standartai įtraukti į LST ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos 

triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“ L 

priedo sąrašą bei 2003/613/EB Komisijos rekomendaciją „Dėl gairių pramonės, orlaivių, kelių ir 

geležinkelių transporto keliamo triukšmo patikslintiems tarpiniams skaičiavimo metodams“ ir 

2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyvą „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir 

valdymo“. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant žemiau pateiktus meto-

dus/standartus: 

✓ Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2 „Akustika. Atviroje 

erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“; 

✓ Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-

Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB). 
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Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no ar kelių tipų triukšmo šaltinius, įvertinant pastatų, kelių, tiltų ar viadukų bei kitų inžinerinių 

statinių akustinius parametrus, atsižvelgiant į teritorijos reljefą, meteorologines sąlygas bei kitus 

aplinkos parametrus. Programa taip pat gali įvertinti triukšmo mažinimo priemonių konstrukci-

nes savybes, garso izoliacijos indeksą, atspindžio ar absorbcijos koeficientus. Programa CadnaA 

galima greitai atlikti skirtingų infrastruktūros vystymo scenarijų sukeliamo triukšmo sklaidos 

skaičiavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti geriausią teritorijos plėtros ar triukšmo mažinimo 

priemonių variantą.  

Modeliavimo sąlygos:  

Vietovės meteorologinės sąlygos. Vietovės meteorologinės sąlygos įvertintos naudojant Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) pateiktą penkerių metų (2016-2020 m) artimiau-

sios Kauno meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinę, kurią sudaro kas 1 va-

landą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai, turintys įtakos 

triukšmo sklaidai: vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°). Vėjo pasikartotinumo kryptis verti-

nama intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos meteorologinės sąlygos priimamoms stan-

dartinės: vidutinė metinė aplinkos temperatūra – 6,0 °C, o santykinis drėgnumas – 80,0 %; 

Koordinačių sistema. Triukšmo sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.  

Modeliavimo teritorijos dydis, triukšmo sklaidos žingsnio dydis ir mastelis. Triukšmo sklaidos 

skaičiavimo žingsnio dydis yra dx(m): 4; dy(m): 4, sklaidos žemėlapių mastelis – M 1:7000.  

Kitos modeliavimo sąlygos. Modeliuojamos teritorijos žemės paviršiaus atspindžio ar sugerties 

potencialas (toliau – G koeficientas) 0,5 (žemos pievos ir vejos). 

Gauti triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai atvaizduojami triukšmo sklaidos žemėlapiuose skir-

tingų spalvų izolinijomis 5 dB(A) intervalu. Triukšmo lygio vertės skirtumas tarp izolinijų yra 1 

dB(A). 

Prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį LAeqT. Gauti 

triukšmo lygio skaičiavimo rezultatai įvertinti vadovaujantis HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” reikalavimais 

bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slėgio lygio dydžiais dienos (Ldienos) (7-19 val.), va-

karo (Lvakaro) (19-22 val.) ir nakties (Lnakties) (22-7 val.) periodams. Triukšmo lygis skaičiuojamas 

įvertinant: 

✓ planuojamos ūkinės veiklos objekto sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios 

ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje; 

✓ įvertinant viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio ir su planuojama ūkine veikla 

susijusio autotransporto srauto sukeliamą triukšmo lygį artimiausioje gyvenamosios ar 

visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

 

Vertinant autotransporto sukeliamą triukšmą viešo naudojimo gatvėse, taikytas HN 33:2011 1-os 

lentelės 3-ias punktas, o planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą - HN 33:2011 1-os len-

telės 4-as punktas. HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias ir 4-as punktai pateikti 22-oje lentelėje. 

22 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pas-

tatuose bei jų aplinkoje 
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Objekto pavadinimas 
Paros laikas, 

val. 

Ekvivalentinis garso 

slėgio lygis (LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slėgio 

lygis (LAFmax), dBA 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeni-

nės paskirties pastatų aplinkoje, 

veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo (3 punktas) 

Diena 65 70 

Vakaras 60 65 

Naktis 55 60 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeni-

nės paskirties pastatų aplinkoje, 

veikiamoje ūkinės komercinės 

veiklos (4 punktas) 

Diena 55 60 

Vakaras 50 55 

Naktis 45 50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio 

(Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.  

5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

Kitų veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, kurių taršos rodiklių ribinės vertės 

reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  

5.5 Identifikuojami ir aprašomi kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės 

sveikatai įtaką darantys veiksniai (biologiniai, ekonominiai, socialiniai, 

psichologiniai) 

Biologiniai veiksniai 

Vadovaujantis Darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio darbe 

nuostatais, biologiniai veiksniai apibūdinami kaip keliamos infekcijos rizikos laipsnis, t. y. 

mikroorganizmai, įskaitant genetiškai modifikuotus, ląstelių kultūros bei žmogaus endoparazitai, 

galintys žmogui sukelti bet kokią infekciją, alergiją ar apsinuodijimą (mikroorganizmas 

suprantamas kaip ląstelinė arba neląstelinė mikrobiologinė būtybė, galinti daugintis ar perduoti 

genetinę informaciją.  

Darbuotojams, dirbantiems su negyvų gyvūnų kūnais, darbo vietoje yra didesnė rizika susidurti 

su biologiniais veiksniais. Siekiant išvengti šių veiksnių neigiamo poveikio, bus imamasi 

prevencijos priemonių: 

✓ veterinarijos klinikose negyvų gyvūnų kūnai bus dedami į skysčiams nelaidžias 

popierines ar kartonines pakuotes, ženklinami ir iki išvežimo laikomi šaldiklyje (-18 

ºC); 

✓ tinkamai supakuoti gyvūnų kūnai į krematoriumą bus vežami specialiuoju transportu 

su įrengta šaldymo įranga; 

✓ iki kremavimo gyvūnų kūnai bus dedami į kartonines dėžes, saugomi šaldiklyje (-18 

ºC). Gyvūnai bus deginami kartu su popierine pakuote; 

✓ darbuotojai sąlyčio su veterinarijos klinikoje į tinkamą deginti tarą supakuotais 

kremuojamais gyvūnais neturės, tačiau pavieniai perpakavimai iš netinkamos (pvz. 
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plastikinės) taros ar klientų atvežtų gyvūnų perpakavimas į kartonines dėžutes vyks 

specialioje paruošimo patalpoje; 

✓ darbuotojai bus aprūpinami specialiais darbo rūbais bei kitomis asmeninės apsaugos 

priemonėmis (vienkartinėmis pirštinėmis ir kt.).  

✓ patalpų, darbo priemonių, paviršių bei darbuotojų rankų dezinfekcijai bus naudojamos 

dezinfekcinės priemonės; 

✓ patalpose bus vykdoma kenkėjų kontrolė; 

✓ įrangos gamintojas užtikrina, kad deginimo aukštoje temperatūroje metu visi 

mikroorganizmai ir kitos biologinės medžiagos sudegs ir taps nekenksmingomis, taigi, 

šis gyvūnų kūnų utilizavimo būdas yra daug pažangesnis ir saugesnis aplinkos 

požiūriu nei laidojimas žemėje. 

Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad prisilaikant higienos reikalavimų biologinių rizikos veiksnių 

poveikis darbuotojų sveikatai yra minimalus, o kitoms rizikos grupėms, pvz., gyventojams jokios 

biologinio pavojaus rizikos nėra.  

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Įvertinus visą esamą situaciją, nagrinėjama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos įtakos kitoms 

vykdomoms ar planuojamoms vykdyti ūkinėms veikloms nedarys. 

Naujų darbo vietų kūrimas ir esamų išlaikymas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuo-

tojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie rajono savivaldybės gerovės. So-

cialiniu požiūriu MB „Amžinasis guolis“ planuojama ūkinė veikla darys nors ir nedidelę, bet 

teigiamą įtaką darbo rinkai. Numatoma, jog naminių gyvūnų krematoriume dirbs 3 darbuotojai. 

Psichologiniai veiksniai 

Psichologinių veiksnių, kaip veiksnių, galinčių daryti poveikį visuomenės sveikatai, poveikio 

įvertinimui nėra sukurtų ir patvirtintų metodikų. Tačiau visuomenės nepasitenkinimas bei psi-

chologinis diskomfortas dėl MB „Amžinasis guolis“ planuojamos ūkinės veiklos nagrinėjamoje 

teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais: 

✓ teritorija aplink PŪV sklypą nėra patraukli gyvenamųjų namų statybai ar rekreacijai, 

nes netoliese praeina magistralinis kelias A1, pietrytinėje PŪV sklypo pusėje – vei-

kiančių Antakalnio kaimo kapinių sklypas;  

✓ gyvenamieji namai į rekomenduojamą įmonės sanitarinės apsaugos zoną nepateks; 

✓ cheminės bei fizikinės, kvapų taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus, tai yra 

pagrįsta atlikus triukšmo ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą; 

✓ numatomo statyti krematoriumo pastatas ir kaminas bus žemaaukščiai, pastatą užstos 

visu teritorijos perimetru numatomi pasodinti medžiai. Pastato nuo kelio nesimatys, 

todėl gyventojams vizualinio psichoemocinio poveikio nebus; 

✓ naminių gyvūnų krematoriume numatoma įdiegti šiuolaikinę ir pilnai automatizuotą 

kremavimo įrangą ir technologinius sprendinius; 

✓ Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyko 2022 m. lapkričio 29 d. 

17:00 val. Rumšiškių seniūnijoje. Į viešą supažindinimą atvyko ūkinės veiklos orga-

nizatorius MB „Amžinasis guolis“ vadovas ir įmonės atstovai, Rumšiškių seniūnijos 
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seniūnė, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras, taip pat administracijos direktorė ir 

kiti savivaldybės darbuotojai, taip pat PVSV ataskaitos rengėjai, visuomenės atstovai. 

PVSV pristatymo metu buvo atsakyta į gyventojų klausimus. Per nustatytą 5 darbo 

dienų terminą buvo surašytas susirinkimo protokolas (PVSV 5 priedas), per 3 darbo 

dienas visuomenė galėjo susipažinti su protokolu PVSV ataskaitos rengėjo puslapyje, 

apie tai visuomenė buvo informuota PVSV pristatymo metu. Per nustatytą terminą vi-

suomenė protokolui pastabų nepateikė, taip pat viso viešinimo proceso metu visuo-

menės pasiūlymų PVSV ataskaitos rengėjai negavo.  

Ir nors krematoriumas – objektas, keliantis dviprasmius jausmus, asmeninį subjektyvų nusitei-

kimą, kuris sunkiai prognozuojamas ir dar sunkiau nustatomos jo priežastys, dėl kurių daugelis 

vietinių žmonių gali nenorėti šio objekto savo kaimynystėje, remiantis aukščiau išdėstytais ar-

gumentais galima daryti išvadą, kad MB „Amžinasis guolis“ planuojama ūkinė veikla Kaišiado-

rių r., Antakalnio k., neigiamos psichologinės įtakos aplinkui esantiems žmonėms nedarys.  

6 Priemonių, kurios padės išvengti ar sumažinti neigiamą 

planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, 

aprašymas bei jų pasirinkimo argumentai 

Ties įmonės sklypo riba (rekomenduojama SAZ riba) aplinkos veiksniai (oro tarša, triukšmas) 

neviršija nustatytų ribinių verčių, todėl įgyvendinti papildomas aplinkos taršos poveikį mažinan-

čias priemones yra netikslinga. Įmonė prevencijai nuo neigiamo poveikio atsiradimo vykdys 

nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės 

sveikatai neprognozuojama.  

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant statistinių duomenų rodiklius. Atlie-

kant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, analizuojami paskutinių 5 metų prieinami demog-

rafiniai ir sergamumo duomenys, pateikiami Lietuvos, Kaišiadorių rajono ir Kauno apskrities 

gyventojų gimstamumo ir mirtingumo rodikliai. 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

Vadovaujantis 2021 m. duomenimis, Kaišiadorių rajono Antakalnio kaime gyveno 379 gyvento-

jai. 

Gimstamumas. Kaišiadorių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 5 metų 

laikotarpyje mažėjo.  

Paskutiniais prieinamais Lietuvos sveikatos rodiklių sistemos duomenimis, 2019 m. Kaišiadorių 

r. gyventojų gimstamumo rodiklis buvo 7,71/1000 gyv., t. y. 1,3 karto mažesnis negu Lietuvos 

vidurkis (9,8/1000 gyv.). 
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Mirtingumas. 2021 m. Lietuvoje mirė 47,7 tūkst. žmonių. Paskutiniais prieinamais Lietuvos 

sveikatos rodiklių sistemos duomenimis, 2019 m. Kaišiadorių rajone gyventojų mirtingumo ro-

diklis buvo 14,98/1000 gyventojų, t. y. 1,1 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (13,7/1000 

gyv.). 
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Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių šalių 

ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Kaišiadorių rajono gyventojų mir-

ties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai. 2021 m. tre-

čioje vietoje pagal mirties priežastis atsidūrė COVID-19. 
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Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. 2021 m. Kaišiadorių rajone šis rodiklis sudarė 

920/100000 gyv. Ir buvo 1,12 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (820,3/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų. 2021 m. Kaišiadorių rajone šis rodiklis sudarė 290,9/100000 

gyventojų, t. y. 1,1 karto daugiau negu Lietuvoje (275,9/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo COVID-19. 2021 m. Kaišiadorių rajone šis rodiklis sudarė 230/100000 gyven-

tojų, t. y. 1,1 karto mažiau negu Lietuvoje (249,9/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų. 2021 m. Kaišiadorių rajone šis rodiklis sudarė 

94,7/100000 gyventojų, t. y. 1,2 karto daugiau negu Lietuvoje (77,7/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų. 2021 m. Kaišiadorių rajone šis rodiklis sudarė 

54,1/100000 gyv. Ir buvo 1,4 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (37,9/100000 gyv.). 

Mirtingumas nuo infekcinių ligų. 2021 m. Kaišiadorių rajone šis rodiklis sudarė 27,1/100000 

gyventojų, t. y. 1,1 karto daugiau negu Lietuvoje (25,1/100000 gyv.). 

Mirtingumo išorinės priežastys. 2021 m. Kaišiadorių rajone šis rodiklis sudarė 115/100000 gyv. 

Ir buvo 1,3 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (86,3/100000 gyv.). Iš jų pasikėsinimai (nužu-

dymai) Kaišiadorių r. buvo 6,8/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 1,8/100000, tyčiniai susižalo-

jimai (savižudybės) 40,6/100000 gyv. (Lietuvoje – 20,1/100000), transporto įvykiai 3,4/100000 

gyv. (Lietuvoje – 6,6/100000). 

MB „Amžinasis guolis“, planuojanti veiklą Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r., nei-

giamos įtakos vietovės demografijai ir sergamumui neturės.  

Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų 

ir kvapo koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o planuojamos ūkinės veiklos triukš-

mas neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmo-

nės ūkinės veiklos neprognozuojamas. 

Natūralus gyventojų prieaugis. Kaišiadorių rajone natūralus gyventojų prieaugis pastaruosius 

20 metų yra neigiamas, kaip daugumoje Lietuvos regionų dėl senėjančios visuomenės, didėjan-

čio mirtingumo bei gyventojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2019 m. Kaišiadorių r. šis 

rodiklis sudarė – 7,27/1000 gyv. Ir buvo neigiamas, beveik dvigubai blogesnis už Lietuvos vi-

durkį (-3,9/1000 gyv.). 
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7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Pateikiami Kaišiadorių r. gyventojų, Kauno apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodik-

liai. Gyventojų struktūra yra homogeniška ir nesiskiria nuo kitų vietovės demografinių rodiklių, 

todėl ši analizė atliekama remiantis oficialiais sveikatos informacijos šaltiniais. 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė atlikta vadovaujantis Higienos instituto Sveikatos infor-

macijos centro duomenimis1.  

23 lentelė. Gyventojų sergamumas 2019 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m. 

Lietuva Kaišiadorių r. Kauno apskritis 

100000 gyv. 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5606 5515 6009 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1355 1187 1591 

Endokrininės sistemos ligos 7063 6845 8248 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3823 3886 3696 

Nervų sistemos ligos 6389 7407 7737 

Akių ligos 8435 7965 9957 

Ausų ligos 5534 4866 5761 

Kraujotakos sistemos ligos 8732 10637 10282 

Kvėpavimo sistemos ligos 26582 27985 27119 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 9356 9853 10036 

Odos ir poodžio ligos 7659 7861 7932 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 14541 15850 15667 

Urogenitalinės sistemos ligos 9513 8564 10156 

Įgimtos formavimosi ydos 1041 639 1182 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 17397 22062 18736 

Apibendrinant Lietuvos, Kaišiadorių r. ir Kauno apskrities gyventojų sergamumą 2019 metais 

galima teigti, kad Kaišiadorių r. gyventojų sergamumas pagal psichikos ir elgesio sutrikimus, 

 
1 Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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nervų sistemos ligas, kraujotakos sistemos ligas, kvėpavimo sistemos ligas, virškinimo sistemos 

ligas (be dantų ligų), odos ir poodžio ligas, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligas, 

traumas ir kitų išorinių priežasčių padarinius yra didesnis nei Lietuvos vidurkis, o pagal infekci-

nes ir parazitines ligas, kraujo ir kraujodaros organų ligas, endokrininės sistemos ligas, akių, 

ausų ligas, urogenitalinės sistemos ligas, įgimtas formavimosi ydas – mažesnis nei Lietuvos vi-

durkis. Manytina, kad MB „Amžinasis guolis“ įtakos Kaišiadorių r. gyventojų sergamumui netu-

rės.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Pagrindiniai veiksniai kurie gali daryti įtaką kai kurių visuomenės grupių sveikatai yra aplinkos 

oro tarša ir triukšmas. 

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą galima išskirti tris pagrindines rizikos gru-

pes:  

✓ gyventojai – tai žmonės, nuolat gyvenantys arčiausiai ūkinės veiklos teritorijos; 

✓ naudotojai – tai grupė fizinių ar juridinių asmenų, kurie naudosis įmonės teikiamomis 

gyvūnų krematoriumo paslaugomis; 

✓ dirbantieji – grupė žmonių, kurie dirba galimos padidintos emocinės įtampos, fiziki-

nių, cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis. 

Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės svei-

katai:  

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai MB „Amžinasis guolis“  planuojamo 

gyvūnų krematoriumo teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprogno-

zuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša, kvapai neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zo-

nos ribos, sutampančios su įmonės nuosavo sklypo ribomis. Planuojamo objekto eksploatacija 

nekels pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai neturės. 

Poveikis dirbantiesiems. MB „Amžinasis guolis“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. 

Naujos darbo vietos bus įrengtos vadovaujantis darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais bei 

kitais Lietuvos teisės aktais, taigi, poveikio darbuotojų sveikatai neprognozuojama.  

Poveikis naudotojams. MB „Amžinasis guolis“ paslaugomis besinaudojantiems asmenims tie-

sioginis poveikis neprognozuojamas.  

7.4 Gyventojų demografinių ir sveikatos rodiklių palyginimas su visos populiacijos 

duomenimis (su šalies vidurkiu, kitų savivaldybių duomenimis ir pan.) 

PVSV ataskaitoje nagrinėjamų rodiklių apskrities ir šalies lygiu vertinti ir visuomenės sveikatos 

palyginamąją analizę atlikti yra netikslinga, kadangi veiklos galimos įtakos zona apsiriboja įmo-

nės nuosavo sklypo ribomis (2,2218 ha), už įmonės sanitarinės apsaugos zonos ribų neišeina. 

7.5 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei 

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius (kvapus, cheminius, fizikinius, psichosocialinius ir kito-

kius) galima teigti, kad MB „Amžinasis guolis“ įtaka visuomenės sveikatai nereikšminga ir vi-

43

http://www.dge-group.lt/


 
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”                        www.dge-group.lt     

suomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių po-

veikio visuomenės sveikatai vertinimo analizė pateikta PVSV ataskaitos 5.1, 5.2 ir 5.3 skyriuose.  

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Objekto sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 2019-

06-19, Nr. 9862, su vėlesniais pakeitimais) 3 priedo 2 lentelės 10 p., krematoriumui taikomas 

200 m normatyvinis SAZ dydis.  

SAZ dydis, įvertinus įmonės stacionarių taršos šaltinių  poveikį pagal veiklos apimtį, technologi-

ją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuome-

nės sveikatai vertinimą. 

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siekiant nustatyti ir įteisinti MB „Amžinasis guolis“ SAZ dydį, atliekamas poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai ir cheminiai veiksniai, kvapai, bei kiti aktu-

alūs veiksniai.  

MB „Amžinasis guolis“ SAZ ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vado-

vaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sa-

nitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“.  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 2,2218 ha ir apima žemės sklypą (kad. Nr. 

4908/0006:115 Dovainonių k.v.), kuriame veiklą vykdys MB „Amžinasis guolis“. Siūlomos 

SAZ ribų planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede.  

Sanitarinės apsaugos zona nustatyta įvertinus taršos šaltinių fizikinės, cheminės taršos ir kvapo 

vertes aplinkoje. Šių teršalų sklaidos skaičiavimų vertės, jų izolinijos, taršos šaltiniai pateikti 

PVSV ataskaitos 3 priede.  

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 

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas planuojamai ūkinei veiklai įvertinus planuojamų 

oro taršos šaltinių išdėstymą, techninius duomenis bei emisijos faktorius. Šios informacijos pag-

rindu atlikti prognostiniai skaičiavimai ir aplinkos veiksnių sklaidos modeliavimas taikant ma-

tematinius modelius.  
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9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Triukšmo lygiams paskaičiuoti buvo naudojama programinė įranga Cadna/A. Oro teršalų kon-

centracijoms aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View. 

Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento, 

Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SOD-

ROS, SVEIDROS ataskaitų. 

Oro taršos sklaidos skaičiavimai. 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. Šis modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plo-

tiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinė-

jamos teritorijos geografinę platumą, paviršiaus šiurkštumą bei pagrindinius meteorologinius 

parametrus: vyraujančią vėjo kryptį bei greitį, oro temperatūrą bei debesuotumą, modelis taip pat 

leidžia įvertinti nagrinėjamos vietovės reljefą ir statinių aukštingumą. AERMOD View algorit-

mai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams, 

taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vie-

tovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiame lai-

ke duomenys. 

AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, 

skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reg-

lamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentra-

cijos vertėmis. 

Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „E-

MEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodi-

ka. Naudojama metodika įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. 395 

„Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmo-

kestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į 

aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; su vėlesniais pakeitimais). 

Metinė CO, NOx, NMLOJ, KD10 ir KD2,5 emisija skaičiuojama, įvertinant autotransporto prie-

monės tipą ir jų skaičių, atvykstantį į stovėjimo aikšteles, bei vidutinį nuvažiuotą atstumą per 

laiko vienetą, naudojamo kuro rūšį ir aplinkos oro teršalo taršos faktorių. Metinė SO2 emisija 

skaičiuojama, įvertinant vidutinį nuvažiuotą atstumą per laiko vienetą ir sunaudotą kuro kiekį, 

bei sieros kiekį, esantį kure. 

Aplinkos oro teršalų taršos faktoriai, naudoti skaičiavimuose, pateikti 9-oje lentelėje. Duomenys 

paimti iš „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodikos 3.17, 3.18, 3.21 ir 3.22 lentelių.  

Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa 

CadnaA. Programos galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vie-

no ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai - 

pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir 
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pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus 

(aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). Vienas iš programos 

privalumų yra tas, kad triukšmo sklaida skaičiuojama remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis 

metodikomis (kelių transportui – NMPB-Routes-96, pramonei – ISO 9613, geležinkeliams – 

SRM II, bei oro transportui – ECAC. Doc. 29). 

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 da-

lis skaičiuojamame sraute) skaičiavimą ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami 

žemėlapiuose skirtingų spalvų izolinijomis - 5 dBA, o vertės skirtumas tarp izolinijų – 1 dBA. 

9.2 Galimi vertinimo netikslumai ar kitos vertinimo prielaidos 

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra tikslūs ir objektyvūs. 

Triukšmo sklaida modeliuojama CadnaA programa, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo meto-

dikos, patvirtintos Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas 

realiai situacijai priklauso nuo skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo. Laikoma, kad 

paklaidos, susijusios su skaičiavimo metodikos ir CadnaA skaičiavimo tikslumu, yra nykstamai 

mažos ir turint tikslius įvesties duomenis įtakos galutiniam rezultatui neturi. 

Oro taršos sklaidos ir kvapų skaičiavimai programa ISC-AERMOD View, kaip ir triukšmo 

sklaidos skaičiavimuose, modeliavimo rezultato tikslumas priklauso nuo naudojamo modelio 

atitikimo realiai situacijai ir nuo įvesties duomenų. Lagranžo teršalų sklaidos modelio patikimu-

mas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro tar-

šos 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 ISC-AERMOD View programa, neviršija leistinų 

neapibrėžčių. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus 

foną, nei MB „Amžinasis guolis“ planuojamo gyvūnų krematoriumo teritorijoje, nei už 

jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių. 

2. Suskaičiuota kvapo koncentracija neviršys 8,0 OUE/m3 ribinės vertės ir 5,0 OUE/m3 ribi-

nės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. ir gyvenamosios aplinkos kokybei po-

veikio nedarys.  

3. Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygis ties įmonės sklypo riba neviršys nustatytų 

leistinų dydžių visais paros periodais.  

4. Su planuojama ūkine veikla susijusio autotransporto srauto, pravažiuosiančio viešojo 

naudojimo gatvėmis, sukeliamas triukšmo lygis gyvenamosios paskirties pastatų aplinko-

je, kurioje triukšmo ribiniai dydžiai dienos metu yra viršijami, nepadidės palyginus su e-

sama situacija.  
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5. Rekomenduojamos sanitarinės apsaugos zonos, sutampančios su įmonės nuosavo sklypo 

ribomis, plotas yra 2,2218 ha. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka 

nepatenka. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 2,2218 ha ir apima žemės sklypą (kad. Nr. 

4908/0006:115 Dovainonių k.v.), kuriame veiklą vykdys MB „Amžinasis guolis“. Siūlomos 

SAZ ribų planas pateiktas PVSV ataskaitos 2 priede.  

Taršos šaltiniai, nuo kurių siūloma nustatyti sanitarinės apsaugos zoną:  

Oro ir kvapo taršos šaltiniai: 

✓ Taršos šaltinis Nr. 001 – planuojamas kaminas iš kremavimo įrenginio oro išmetimo sis-

temos. 

Triukšmo taršos šaltiniai:  

✓ kondicionieriaus išorinis blokas (OK-1); 

✓ šilumos siurblio (AHU-1) išorinis blokas; 

✓ šilumos siurblio (OT-1) išorinis blokas; 

✓ 26-ių vietų lengvojo autotransporto stovėjimo aikštelė; 

✓ 3 vnt. darbuotojų lengvųjų autotransporto priemonių; 

✓ 2 vnt. specialiųjų lengvųjų autotransporto priemonių;  

✓ 3 vnt. lankytojų lengvųjų autotransporto priemonių; 

✓ aptarnaujanti sunkioji autotransporto priemonė, atvežanti dujas į dujų talpyklą. 

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

stebėsenos, emisijų kontrolės 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. patvirtintu įsakymu Nr. D1-546 „Dėl 

ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831, su 

vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nuostatai), PŪV neatitinka ūkio subjekto, kuriam būtų 

privalomas vykdyti kokios nors rūšies aplinkos monitoringas, kriterijų.  

13 Naudotos literatūros sąrašas 

1.  Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-

2225; su vėlesniais pakeitimais). 

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės ir naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-

19, Nr. 9862, su vėlesniais pakeitimais). 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-

491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių 

nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3947, su vėlesniais pakeitimais). 
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4. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d.  įsakymas Nr. 

V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir 

tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923, su vėlesniais 

pakeitimais). 

5. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971, su vėles-

niais pakeitimais). 

6. Europos parlamento ir Komisijos Direktyva 2002/49/EB 2002 m. birželio 25 d. dėl aplin-

kos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 

V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuo-

siuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 

75-3638, su vėlesniais pakeitimais). 

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-

596 „Dėl triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Žin., 2005., Nr. 93-3484). 

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-

455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai“ patvirtinimo (Žin., 2003, Nr. 79-3606, su vėlesniais pakeitimais). 

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-912 

„Dėl požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtini-

mo“ (TAR, 2015-12-14, Nr. 2015-19741, su vėlesniais pakeitimais). 

11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-

nistro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ri-

bojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribo-

jamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvir-

tinimo“ (Žin., 2000, Nr.100-3185, su vėlesniais pakeitimais). 

12. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin. 1998, Nr. 61-1726, su vėlesniais 

pakeitimais). 

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl at-

liekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065, su vėlesniais pakeitimais). 

14. Statistikos departamentas. Demografijos metraštis 2021. Vilnius, 2022. 

15. Lietuvos teritorijos klimatinių sąlygų charakteristikos projektų gamtos apsaugos skyriui. 

Lietuvos statybos ir urbanistikos ministerijos Projektavimo tobulinimo centras. Vilnius, 

1999.  

16. LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų 

prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų 

kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingo-

sioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 59-2894, su vėlesniais pa-

keitimais). 

17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos di-

rektoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 24-1200, su vėlesniais 

pakeitimais). 
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18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 467 „Dėl 

Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos, patvirtintos 1999 m. gruodžio 20 d. aplinkos 

ministro įsakymu Nr. 408, pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2903, su vėlesniais pakeitimais). 

19. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (Žin., 

2002, Nr. 72-3022, su vėlesniais pakeitimais).  

20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-827/A1-827 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Ma-

tavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 108-

4434). 

21. LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų 

aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831, su vėlesniais pakei-

timais). 

22. LR aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. D1-244 „Dėl išmetamų ter-

šalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 39-

1925, su vėlesniais pakeitimais).  

23. LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 395 „Dėl į atmosferą išme-

tamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų 

kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskai-

tos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159, su vėlesniais pakeitimais). 

24. 2001 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymas Nr. 

591/640 ,,Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 

benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo” 

(Žin., 2001, Nr. 106-3827, su vėlesniais pakeitimais). 

25. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenų bazė www.hi.lt  

26. Žemėlapių paieškos sistema www.maps.lt 

27. Žemėlapių paieškos sistema www.google.lt/maps 

28. Regionų geoinformacinė aplinka (REGIA) www.regia.lt  

29. Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainė www.kaisiadorys.lt 

30. Žemės informacinė sistema www.zis.lt 

31. Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt 

32. Kultūros vertybių registras http://kvr.kpd.lt/heritage/ 

33. VĮ Registrų centras www.registrucentras.lt  

34. Lietuvos geologijos tarnyba www.lgt.lt  

14 Priedai 

1 priedas – Juridinio asmens licencija visuomenės sveikatos priežiūros veiklai; 

2 priedas – Grafinė medžiaga; 

3 priedas – Aplinkos taršos modeliavimo duomenys (ūkinės veiklos ir autotransporto triukšmo 

skaičiavimai, aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimai); 

4 priedas – Kiti dokumentai; 
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5 priedas – Visuomenės informavimas ir dalyvavimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

procese. (informacija pateikiama po viešinimo procedūrų). 
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A1968

A1968

SA PDV

PV

Kostas Skukauskas

Kostas Skukauskas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

2022-07-22

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Sklypo planas

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

CO22-02-PP-SP-01 1 1

STATYTOJAS:LT

Collab studio, UAB
į.k. 305654964 www.collabstudio.lt hello@collabstudio.lt

SITUACIJOS SCHEMA

[1]

SKLYPO RIBA

UŽSTATYMO RIBA

ĮĖJIMAI Į STATINIUS

ĮVAŽIAVIMAS Į TERITORIJĄ

PROJEKTUOJAMAS ANTŽEMINIS UŽSTATYMAS [1]

STATINYS (PROJEKT.)

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

VEJA

ASFALTAS / SKALDA

TRINKELĖS

TERASOS DANGA

GRETIMOS TERITORIJOS,
ESAMOS KAPINĖS

[2] ANTŽEMINĖ AUTO. AIKŠTELĖ (PROJEKT.)
[3] PRIVAŽIAVIMO KELIAS (PROJEKT.)
[4] TECHNINIS, APTARNAVIMO KIEMAS (PROJEKT.)

AUGALAI PROJEKTUOJAMI

Kaunas - Vilnius

Krematoriumo statybos projektas, Antakalnio k., Rumšiškių sen.,
Kaišiadorių r. sav.,

Paslaugų paskirties pastatas - krematoriumas
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Pastato pirmojo aukšto patalpų planas 
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PASTABOS:
1. Nurodytos angos inžineriniams tinklams privalo būti tikslinamos pagal parengtus inžinerinių tinklų darbo projektus;
2. Visi pakeitimai derinami su projekto architektu;
3. Vadovautis išmatavimais - ne masteliu;
4. Angų ir kitus matmenis tikrinti vietoje;
5. Atradus neatitikimus, būtina konsultuotis su projekto architektu;
6. Nurodyti plotai gali kisti;
7. Pertvarų pririšimo planus žiūrėti kartu su angų perdangose planais;
8. Visos apdailos medžiagos derinamos su projekto architektu paruošus pavyzdžius 1x1m dydžio;
9. Turėklų montuotojai, prieš darbus, privalo suderinti savo darbo projektą su projekto architektu;
10. Turėklų aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m nuo dangos paviršiaus;
11. Durų ir langų angų aukščiai nurodyti nuo grindų apdailos viršaus;

Bendras pastato plotas 340 kv.m.

SITUACIJOS SCHEMASUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

0 2022-07-23 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Pirmo aukšto planas

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

CO22-02-PPP-SA_01.1 1 1

0

STATYTOJAS:
#Client Full Name,
#Client Full Address

LT

Paslaugų paskirties pastatas - krematoriumas

Krematoriumo statybos projektas, Antakalnio k.,
Rumšiškių sen.,  Kaišiadorių r. sav.,

A 1968

A 1968

SA PDV

PV

Kostas Skukauskas

Kostas Skukauskas

Collab studio, UAB
į.k. 305654964 www.collabstudio.lt hello@collabstudio.lt
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Oro taršos šaltinių planas 
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Stacionarių triukšmo šaltinių planas 
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Priedas Nr. 3 

 

 

APLINKOS TARŠOS MODELIAVIMO DUOMENYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIUKŠMO SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI 

PROGRAMA CADNA 
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Ūkinės veiklos triukšmo sklaidos žemėlapiai 
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ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA  (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3000 

 

Sutartiniai žymėjimai:  

        - planuojama teritorija;         - kelias;         - pastatas;         - planuojamas pastatas;        - tūrinis triukšmo šaltinis;              

- gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos;         - gyvenamasis pastatas;       

 - plotinis triukšmo šaltinis,          - taškinis triukšmo šaltinis;                                                     
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ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA  (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Lvakaro  ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3000 

 

Sutartiniai žymėjimai:  

        - planuojama teritorija;         - kelias;         - pastatas;         - planuojamas pastatas;        - tūrinis triukšmo šaltinis;              

- gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos;         - gyvenamasis pastatas;       

 - plotinis triukšmo šaltinis,          - taškinis triukšmo šaltinis;                                                     
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ŪKINĖS VEIKLOS TRIUKŠMO SKLAIDA  (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

Lnakties ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M1:3000 

 

Sutartiniai žymėjimai:  

        - planuojama teritorija;         - kelias;         - pastatas;         - planuojamas pastatas;        - tūrinis triukšmo šaltinis;              

- gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos;         - gyvenamasis pastatas;       

 - plotinis triukšmo šaltinis,          - taškinis triukšmo šaltinis;                                                     
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Autotransporto triukšmo sklaidos žemėlapis 
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AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (esama situacija) 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:3000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

 

Sutartiniai žymėjimai:  

        - planuojama teritorija;         - kelias;         - pastatas;         - planuojamas pastatas;        - tūrinis triukšmo šaltinis;              

- gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos;         - gyvenamasis pastatas;       

 - plotinis triukšmo šaltinis,          - taškinis triukšmo šaltinis;                                                     
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AUTOTRANSPORTO TRIUKŠMO SKLAIDA (planuojama situacija) 

Ldienos ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:3000 (skaičiavimo aukštis 1,5 m) 

 

Sutartiniai žymėjimai:  

        - planuojama teritorija;         - kelias;         - pastatas;         - planuojamas pastatas;        - tūrinis triukšmo šaltinis;              

- gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ribos;         - gyvenamasis pastatas;       

 - plotinis triukšmo šaltinis,          - taškinis triukšmo šaltinis;                                                     
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Triukšmo šaltinių  techninės specifikacijos 
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Šilumos siurblys AHU-1 (1/3)
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Šilumos siurblio AHU-1 oro paėmimo ir išmetimo grotos (2/3)  

 

Oro paėmimo grotų ventiliatoriaus garso galios lygis (Lwa) skleidžiamas į 
aplinką – 48 dB(A) 

Oro išmetimo grotų ventiliatoriaus garso galios lygis (Lwa) skleidžiamas į 

aplinką – 47 dB(A) 
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Šilumos siurblio AHU-1 korpusas (3/3)  

 

Šilumos siurblio korpuso garso galios lygis (Lwa) skleidžiamas į aplinką – 48,48 dB(A) 
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Kondicionieriaus blokas OK -1 (1/2)
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Kondicionieriaus blokas OK -1 (2/2) 

 

Kondicionieriaus bloko garso galios lygis (Lwa) skleidžiamas į aplinką – 72,4 dB(A) 
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Šilumos siurblys OT-1 (1/3)
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Šilumos siurblio OT-1 ventiliatorius (2/3) 

 

Šilumos siurblio ventiliatoriaus garso slėgio lygis (Lpa) 3 metrų atstumu 
skleidžiamas į aplinką – 25,86 dB(A) 
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Šilumos siurblio OT-1 korpusas (3/3)

 

Šilumos siurblio korpuso garso galios lygis (Lwa) skleidžiamas į aplinką – 46,4 dB(A) 
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Kremavimo įrenginys, kremavimo įrenginio ventiliatoriai ir pelenų procesorius (1/1)  

Kondicionieriaus bloko garso galios lygis (Lwa) skleidžiamas į aplinką – 72,4 dB(A) 

Kremavimo įrenginio garso slėgio lygis (LpA) 1 m atstumu – 70 dB(A); 
 
Kremavimo įrenginio ventiliatoriaus Nr.1 garso slėgio (LpA) 1,5 m atstumu – 79 dB(A); 
 
Kremavimo įrenginio ventiliatoriaus Nr.2 garso slėgio (LpA) 1,5 m atstumu – 70 dB(A); 
 
Pelenų procesoriaus  garso slėgio lygis (LpA) 1,5 m atstumu – 75 dB(A). 
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Šaldiklis (1/1) 

 

  
Šaldymo įrenginio garso slėgio lygis (LpA) 0,9 m atstumu – 41 dB(A); 
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Pastato išorinės atitvaros ir Rw rodiklis (1/1) 

 
 

 

 

 

 

84



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLINKOS ORO TARŠOS SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI 

PROGRAMA AERMOD VIEW 
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Oro teršalų sklaidos žemėlapiai 
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Kvapo sklaidos žemėlapis 
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Pažymos apie hidrometeorologines sąlygas 
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Aplinkos teršalų foninės koncentracijos 
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Priedas Nr. 4 

 

 

KITI DOKUMENTAI 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2022-09-29 10:17:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 49/18144

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-04-10

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Antakalnio k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Antakalnio k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Unikalus daikto numeris: 4908-0006-0115
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 4908/0006:115 Dovainonių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 2.2218 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 2.2218 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 2.2218 ha

Nusausintos žemės plotas: 1.8063 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 46800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-11-15
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-02-15
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: MB "Amžinasis guolis", a.k. 305931710
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-11-23 Pirkimo - pardavimo sutartis  Nr. EJ-10153
Įrašas galioja: Nuo 2021-11-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI

skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymas  Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas  Nr.
3D-711

Plotas: 1.8063 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

įstatymas  Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas  Nr.
3D-711

Plotas: 2.2218 ha
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Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

įstatymas  Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas  Nr.
3D-711

Plotas: 2.2218 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymas  Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas  Nr.
3D-711

Plotas: 0.1943 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

įstatymas  Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas  Nr.
3D-711

Plotas: 0.1405 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "GEORANGA", a.k. 300617104
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-02-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija  Nr. G-995-(814)
Kvalifikacijos pažymėjimas  Nr. 2M-M-819

Įrašas galioja: Nuo 2010-02-23
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4908-0006-0115, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-01-25 Apskrities viršininko įsakymas  Nr. 02-04-515

Įrašas galioja: Nuo 2010-02-23

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino LINAS STEPANAUSKAS
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1. GYVŪNŲ KREMATORIUMO GEM IEB TECHNINIS APRAŠYMAS 

 

 
1.1 GYVŪNŲ KREMATORIUMAS IEB 16  – BAZINIS SPRENDIMAS 

 
PREKĖ APRAŠYMAS 

 Projektui skirto  

1  GYVŪNŲ krematoriumo IEB 16 

konstravimas, tiekimas iš gamyklos ir užsakymas. 

Tiekiama įranga aprašyta žemiau: 

1 Krematoriumas: 

1 IEB 16 GYVŪNŲ krematoriumas, vienpusis (pelenai pašalinami pro priekinę dalį), 50 

kg/val. kremavimo našumas, 100 kg leidžiama apkrova. 

Kremavimo ir antrinio deginimo kamerų komplektas. 

Pelenų pašalinimas: nušluojami po priekinėmis durimis į bunkerį, iš kurio pripildomas 

surinkimo lovys. 

Dūmų buvimo trukmė antrinio deginimo kameroje yra 2 sekundės, esant 850oC, kaip 

numatyta Europos reglamentuose. 

2 Degikliai: 

Krematoriumas aprūpinamas 2 automatiškai ventiliuojamais degikliais (į kuriuos tiekiamos 

gamtinės dujos arba suskystintos dujos (LPG)), kurie įrengiami iki dujų tiekimo tinklo 

jungties (prijungimas prie skirstomojo dujų tiekimo tinklo neįeina į mūsų tiekimo apimtį).  

3 Valdymo sistema: 

Į ją įeina pagrindinė kremavimo proceso elektromechaninio valdymo plokštė.  

4 Emisijų valdymo sistema: 

Ji apima nuolatinės emisijų kontrolės sistemą, veikiančią antrinio deginimo kameros 

temperatūros pagrindu. Ji atitinka Europos taisykles. 

5 Oro tiekimo degimui sistema: 

Ši sistema užtikrina oro tiekimą (pirminės, antrinės ir tretinės oksidacijos oro), į ją įeina visi 

jungiamieji vamzdžiai bei vožtuvai, reikalingi automatiniam valdymui, vykdomam 

servovarikliais. Į sudėtį įeina tik vienas ventiliatorius, kuris tiekia orą procesui ir naudojamas 

kaip čiurkšlinis siurblys. 

6 Dokumentacija: 

Ji apima 2 spausdintas dokumentacijos kopijas ir 1 PDF versiją, kaip aprašyta toliau 

sekančiame skyriuje. 

7 Pagrindinės inžinerinės priemonės: 

Civilinių darbų instrukcijos ir prijungimo/montavimo instrukcijos. 
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1.2 GYVŪNŲ KREMATORIUMAS IEB 16 – NUMATYTI PATOBULINIMAI NUO 

BAZINIO IKI AUKŠČIAUSIO LYGIO SPRENDIMO 

 
GEM IEB 16 krematoriumo bazinis sprendimas, aprašytas ankstesniajame skyriuje, gali būti pritaikytas 

kliento poreikiams, įdiegiant kai kuriuos patobulinimo sprendimus pagal kliento pageidavimus. 

Žemiau pateikiamas patobulinimų sąrašas, kuriame aprašytas kiekvienas sprendimas ir kaina. Yra galimybė 

rinktis vieną ar daugiau variantų: galutinę kliento poreikiams pritaikyto krematoriumo kainą sudarys bazinio 

sprendimo kainos (žr. ankstesniajame skyriuje) ir pasirinktų papildomų variantų kainų suma. 

 

1 Automatinės palaikų padavimo durys 

Automatinės palaikų padavimo durys, valdomos hidrauliniu būdu. Durys pavara 

pakeliamos vertikaliai, naudojant hidraulinę kėlimo įrangą. Jėgos įrangoje įtaisytas 

avarinis vožtuvas, kuris leidžia operatoriui rankiniu būdu uždaryti duris avariniu atveju, 

taip pat rankinis kėlimo siurblys, kuris gali būti naudojamas palaikų padavimo durims 

atidaryti, kai reikia atlikti priežiūros darbus. Palaikų padavimo duryse įrengtas apsauginis 

užraktas, užtikrinantis saugias priežiūros darbų atlikimo sąlygas. 

 

2 Pramoniniai degikliai ir deguonies zondas: 

2 pramoniniai NOx degikliai (maitinami gamtinėmis dujomis arba suskystintomis dujomis 

(LPG)), kurie įrengiami iki dujų tiekimo tinklo jungties (prijungimas prie skirstomojo dujų 

tiekimo tinklo neįeina į mūsų tiekimo apimtį). Pramoniniai degikliai yra aukščiausios 

kategorijos karščiui atsparus sprendimas, užtikrinantis žemesnį triukšmo lygį ir geresnę 

taršos kontrolę. Antrinio deginimo degiklio liepsną galima reguliuoti, tokiu būdu 

optimizuojant kuro suvartojimą. 

Iš cirkonio pagamintas deguonies zondas užtikrina pažangiausią ir efektyviausią taršos 

kontrolę. 

 

3 Gražiai atrodanti išorinė danga: 

Gražiai atrodanti išorinė danga pagerina krematoriumo dizainą. Gražiai atrodanti išorinė 

danga siūloma tais atvejais, kai klientai dalyvauja, atliekant augintinio palaikų padavimą į 

krematoriumą. 

 

4 Programuojamais loginiais valdikliais (PLC) pagrįsta valdymo sistema + nuotolinis 

valdymas + žmogaus ir mašinos sąsajos (HMI) liečiamasis ekranas + planšetinis 

kompiuteris nuotoliniam valdymui: 

Pasirinktinis valdymo sistemos atnaujinimas. Jis apima pagrindinį PLC, skirtą kremavimo 

proceso valdymui. HMI valdymo pultas labai draugiškas vartotojui, valdymas vykdomas 

liečiamajame ekrane ir parodomi grafiniai puslapiai. Operatorius gali apžvelgti 

ankstesniuosius proceso parametrus ir stebėti tendencijas. PLC programinės įrangos 

vystymas yra įtrauktas į tiekimo apimtį, programinė įranga pristatoma įdiegta ir išbandyta. 

HMI pultas suteikia įrangos nuotolinio valdymo galimybę. Į GEM tiekimo apimtį įeina ir 

planšetinis kompiuteris su nuotolinio valdymo programine įranga. 
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1.3 IEB GYVŪNŲ KREMATORIUMAS – PASIRENKAMI VARIANTAI/PRIEDAI 

 
1 Pelenų tvarkymo įrenginys ECP 200 

Paprastas ir patogus vartotojui pelenų tvarkymo įrenginys. Jis aprūpintas viršutiniu 

plokščiadugniu loviu, kuris padeda paspartinti pelenų aušinimą. Smulkinimo procesas 

vykdomas malimo ašmenimis. 

 

 

2 Nuotolinė pagalba: 

Nuotolinio valdymo ir mūsų angliškai kalbančių technikos specialistų  pagalbos užsakymo 

mėnesinis mokestis lygus 200,00 € per mėnesį. Esant kliento poreikiui, pagalba gali būti 

teikiama 24 valandas per parą. 

 

 

3 Palaikų pakrovimo vežimėlis: 

Valdomas vežimėlis su 4 vairuojamais ratais, iš jų 2 ratai turi stabdžius. Jį naudojant, 

lengva atgabenti gyvūnus iš šaldymo kameros į krematoriumą ir saugiomis sąlygomis 

patalpinti palaikus į krematoriumą. 

 

 

4 Šaldymo kamera: 

Vidinė talpa 230 l, su didelio tankio šilumos izoliacija, durimis viršutinėje dalyje ir 

ekologišku šaldymo skysčiu. Įtaisytas ekranas, leidžiantis nuolat kontroliuoti temperatūrą. 

Temperatūros intervalas nuo -5oC iki -15oC. Pagrindiniai matmenys: 1500 x 750 x 870. 

 

 

5 Pagalba pradedant eksploatuoti/mokymai 

1 technikos specialistas gali suteikti pagalbą eksploatacijos pradžios etape ir skirti vieną 

dieną eksploatuojančiam personalui apmokyti. 2 dienas teikiama pagalba eksploatacijos 

pradžioje  + 1 diena mokymams, įskaitant kelionę, apgyvendinimą ir maitinimo išlaidas. 

 

 

6 Hidraulinio pakėlimo plokštė LT1BSH: 

Pagaminta iš suvirinto plieno su didelio stiprumo pramonine apdaila. Plokštė gali kelti iki 

272,00 kg, kėlimo platforma aprūpinta 5 voleliais. Plokštės fiksavimo prietaisas užtikrina 

krovinio stabilumą ir neleidžia jam judėti. Siauras rėmas ir keturi besisukantys ratukai 

palengvina manevravimą siaurų erdvių viduje ir išorėje. 
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GYVŪNŲ KREMATORIUMAS GEM IEB 16 

 
 

GEM IEB 16 STANDARTINIS ĮRENGIMO PLANAS 
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2. DIZAINO PARAMETRAI / ATLIEKŲ APRAŠYMAS 
 

Šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP) yra nugaišusių gyvūnų kūnai, gyvūnų kūnų dalys, gyvūninės kilmės 

produktai ar kiti produktai, gauti iš gyvūnų, netinkami ar neskirti vartoti žmonėms. 

Jie turi būti apdorojami, laikantis griežtų reglamentų, kurių paskirtis – apsaugoti nuo žalos žmones, gyvūnus 

ir aplinką. ŠGP skirstomi į kategorijas, atsižvelgiant į jų keliamą riziką ir tvarkymo metodus. 

ŠGP apima: 

 

• Gyvūnų skerdenas; 

• Skerdenų dalis; 

• Gyvūninės kilmės produktus, neskirtus vartoti žmonėms. 

 

ŠGP skirstomi į šiuos tipus: 

 

• Gyvūninės kilmės maisto produktų liekanas, gautas iš maisto gamintojų ir prekybininkų; 

• Mėsinių ir skerdyklų atliekas; 

• Kraują; 

• Plunksnas; 

• Vilną; 

• Kailius ir odas; 

• Kritusius gyvulius; 

• Negyvus naminius gyvūnus; 

• Negyvus zoologijos sodų gyvūnus; 

• Medžioklės trofėjus; 

• Mėšlą; 

• Kiaušinėlius, embrionus ir spermą (neskirtą veisimo tikslams). 

 

 

3. ĮRENGIMO / EKSPLOATACIJOS PRADŽIOS LAIKO PLANAVIMAS 

 
Etapai: 

 

Etapo Nr. Aprašymas Sugaištas laikas 

1 Krematoriumo išėmimas iš pristatymo konteinerio 1 valanda 

2 Krematoriumo nuleidimas krano pagalba ant lygaus kieto stovo 1 valanda 

3 Įrenginio pastatymas vertikaliai 1 valanda 

4 Prijungimas prie tiekimo tinklų, pavyzdžiui, elektros tiekimo ir 

kuro tiekimo 

2 valandos 

5 Sauso degimo įjungimas ir proceso atlikimas iki galo maždaug 5 dienos 

6 Leidžiama krematoriumui atvėsti iki aplinkos temperatūros, po 

to jis paruoštas naudojimui 

2/3 dienos 

 

 

4. BANDYMAI, ATLIEKAMI PRIEŠ PRISTATYMĄ 

 
Surenkant įrangą mūsų gamykloje, ji tikrinama atliekant eilę griežtų bandymų, įskaitant šiuos patikrinimus: 
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1) ar įranga sumontuota pagal brėžinį; 

2) ar įranga surinkta teisingai ir tvirtai; 

3) ar įrangos veikimui nesudarys kliūčių ir netrukdys kita įranga; 

4) ar visi prietaisai ir įtaisai sumontuoti, pažymėti etiketėmis ir teisingai prijungti; 

5) ar jungtys (kabelių, vamzdžių ir t.t.) teisingai identifikuotos/sunumeruotos; 

6) ar įrangos identifikatoriai tinkamai užregistruoti; 

7) ar atlikti visi įrengimo vietos slėgio bandymai/elektros izoliacijos bandymai ir pan.; 

8) ar atliktas būtinas linijos plovimas ir valymas; 

9) ar įranga tinkama naudoti; 

10) ar gauti veiklos leidimai; 

11) ar tinkamai vykdomas proceso ciklas; 

12) ar tinkamai veikia aptikimo prietaisai/vožtuvai ir t.t.; 

13) ar konstrukciją galima saugiai eksploatuoti; 

14) ar tinkama sąveika su greta esančia įranga; 

15) ar atliktas programinės įrangos veikimo šaltasis bandymas. 

 

5. GABENIMAS 
 

Transportuojant gyvūnų krematoriumą, reikia atlikti šiuos veiksmus: 

• Pakrauti įrangą į vieną nemažesnį kaip 40 pėdų ISO gabenimo konteinerį; 

• Pritvirtinti krovinį, naudojant medinius blokus ir 5,000 kg diržus su kabliais; 

• Užsandarinti konteinerį. 

 

 

6. DOKUMENTACIJA 
 

Į tiekimo apimtį kaip neatskiriama dalis įeina gyvūnų krematoriumo GEM IEB 16  dokumentacija, kurią 

sudaro: 

 

• Naudojimo ir priežiūros vadovas, apimantis: 

o Tiekimo apimties aprašymą; 

o Technines savybes; 

o Naudojimo instrukcijas; 

o Rizikos analizę ir saugos taisykles/priemones; 

o Įrengimo ir pašalinimo instrukcijas; 

o Gedimų šalinimo skyrių; 

o Priežiūros ir valymo instrukcijas; 

o Atsarginių dalių sąrašą; 

o Sauso uždegimo instrukcijas; 

o Avarinių atvejų aprašymą. 

• EB deklaracija dėl 2006/42/EB Mašinų direktyvos; 

• Priežiūros ir valymo lentelės, kuriose nurodytas kiekvienos operacijos dažnis; 

• Elektros schemos; 

• Įrengimo instrukcijos; 

• Prijungimo prie tiekimo tinklų instrukcijos; 

• Civilinių darbų instrukcijos. 
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7. TIEKIMAS IŠ KLIENTO PUSĖS 
 

Jokie civiliniai darbai nėra įtraukti. Juos turi atlikti pagrindinis tiekėjas, ir į juos įeina: 

• Kaminas. 

• Transportavimo į įrengimo vietą kaštai. 

• Įrengimas, paleidimas, sausas uždegimas ir galutinis bandymas (priėmimas). 

• Gamtinių dujų tiekimas, palaikant tinkamą slėgį (projektinis srautas 31 Nm3/val., naudojant gamtines 

dujas, ir 31 Nm3/val., naudojant LPG (suskystintas dujas), minimalus pastovus slėgis 50 mbar, 

maksimalus – 200 mbar) ir elektros srovės tiekimas (15 kW galios) iki krematoriumo, taip pat 

kontroliniai taškai su atitinkamais vožtuvais, izoliatoriais ir skirstomosiomis plokštėmis. 

• Civiliniai darbai ir krematoriumo pamatas, taip pat praėjimai, reikalingi įrengimui pastate. Mūsų 

tiekiamas krematoriumas pagamintas mūsų gamykloje Italijoje. 

• Visiems darbams skirto krano ir šakinio krautuvo nuoma įrengimo laikotarpiu. 

• Įrengimo ir  / arba kitos veiklos, atliekamos įrengimo vietoje, patikrinimas. 

• Krematoriumo / filtracijos patalpų ventiliavimo sistema. 

• Vietos valdžios organų išduotas aplinkosaugos leidimas. 

• Laidų sistemos įrengimas statybos vietoje. 

• Interneto ryšys. 

• Visi darbai, kurie nėra numatyti mūsų pasiūlyme. 

 

 

8. STANDARTINIS APTARNAVIMO PLANAS 

GEM prevencinės priežiūros planą sudaro periodiniai apsilankymai. Mes rekomenduojame atlikti 

krematoriumo (ir pagalbinės įrangos) priežiūrą kas 500-600 kremacijų, arba kas penkis – šešis mėnesius. Šių 

priežiūrai skirtų apsilankymų metu mes nustatysime įrangos emisijų nuolatinės kontrolės ir visos įrangos 

būklę. Siekdami užtikrinti, kad sistema toliau funkcionuoja taip, kaip numatyta projekte, mūsų technikos 

specialistai patikrins kremavimo įrenginį, įskaitant ventiliatorius ir įrangos emisijų nuolatinio stebėjimo 

sistemą (O2 analizatorių), taip pat kalibravimo prietaisus, valdymo įrangą ir degiklius. Visi smulkūs 

mechaniniai/elektros įrangos gedimai, apie kuriuos informavo krematoriumo personalas, apsilankymo metu 

bus pašalinti, panaudojant atsargines dalis, saugomas krematoriume arba atgabentas technikos specialisto. 

Apsilankymo metu bus parengta išsami aptarnavimo darbų ataskaita, kad GEM – Matthews galėtų 

visapusiškai įvertinti kremavimo įrangą ir pateikti dokumentaciją, įrodančią, kad buvo atliktos reikiamos 

priežiūros procedūros. Mes siūlome, kad kiekvienas apsilankymas aptarnavimo tikslais truktų 3 dienas 

įrangos eksploatavimo vietoje, dalyvaujant aptarnavimo darbus atliekančiam technikos specialistui, kuris 

vykdo visus karšto vandens katilo vamzdžių patikrinimus, bandymus ir inspekcijas. 

Mūsų krematoriumas pagamintas taip, kad ilgai tarnautų, plieninio krematoriumo išorinės konstrukcijos yra 

patvaraus dizaino, galinčios tarnauti 20-25 metus. Tvirto plieninio rėmo vidinė dalis padengta aukštos 

kokybės atspariomis medžiagomis ir naujausiomis izoliacinėmis medžiagomis. Kaip nurodyta mūsų IEB 

modelių techninėse specifikacijose, vidinio atsparių medžiagų sluoksnio sudėtyje yra aliuminis, aliuminio 

kiekis sudaro daugiau kaip 40%. Kremavimo grindys standartiniu atveju gaminamos iš medžiagos, kurios 

sudėtyje yra aliuminio, užtikrinant jų maksimalų patvarumą. 

Krematoriumui naudojamų atsparių medžiagų tarnavimo trukmė priklauso išimtinai nuo jo naudojimo ir per 

jo eksploatavimo laikotarpį atliktų kremacijų skaičiaus. 

Pradinės gamybos metu naudodami aukščiausios kokybės atsparias medžiagas, mes paprastai 

prognozuojame, kad krosnies danga gali išlaikyti 6.000-7.000 kremacijų. 

Numatoma, kad krematoriumo grindys gali išlaikyti maždaug 2.000 kremacijų. Klientui pageidaujant, mes 

galime pasiūlyti papildomus sprendimus, garantuojančius didesnio operacijų skaičiaus galimybę. GEM 

Matthews taip pat gali pateikti informaciją apie gerąją priežiūros ir naudojimo praktiką, kurią taikant, 

dažniausiai galima pratęsti tarnavimo laiką. 

  

128



 

9. TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Gyvūnų krematoriumas IEB 16 

 

Pagrindiniai matmenys:   

 - Plotis mm 1.400 

 - Ilgis mm 2.250 

 - Aukštis (be automatinių durų) mm 1.900 

BENDRA APKROVA 

 

kg 9.000 

Deginimo našumas: kg/val. 50 

 - Maksimalus kg 100 

 - Standartinė leistina apkrova    

     

Pirminis deginimas:   

 - Kuras  gamtinės dujos arba LPG 

 - Min./maks. slėgis mbar 50/200 

 - Srautas  Nm3/val. 10/4 (gamtinės dujos arba LPG) 

 - Tipas  ON/OFF (Įjungtas/Išjungtas) 

     

Antrinis deginimas   

 - Kuras  gamtinės dujos arba LPG 

 - Min./maks. slėgis mbar 50/200 

 - Srautas  Nm3/val. 14/6 (gamtinės dujos arba LPG) 

 - Tipas  reguliuojamas 

 

 

 

 

 

129



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 5 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

PROCESE  
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Užįsigytąturtąatsiskaitomaper3darbodienasbankopavedimuįVMI
prieFMsąskaitąNr.LT647044060000325933,esančiąABSEB
banke,bankokodas70440.

ByloS

20221031UAB„Ergus“(į.k.123972048)iškeltabankrotobyla.Ne
mokumoadministratoriusUAB„Insolvencygroup“,Konstitucijospr.12,
Vilnius,tel.852734773.Kreditoriųreikalavimaiteikiamiiki202212
14. Įmonėsvadovasprivaloperduoti dokumen tusirturtą.Sudary
tossutartyssuUAB„Ergus“nebusvykdomos.Darbosutartysbusnut
raukiamospagalgaliojančiusLRJANĮirLRDKstraipsnius.

notarųSkelBimai

2022m.lapkričio23d.10.00val.Panevėžiorajonosavivaldybės2ojo
notarobiuro(Respublikosg.182,Panevėžys)notarasAlgirdasČir
vinskasskelbsmirusiosiosBRONISLOVOSDZIMIDAVIČIŪTĖS(mi
rė2022m.rugpjūčio13d.)testamentą.Įpėdiniaiirsuinteresuotias
menyskviečiamidalyvauti.

ĮVairūS

PRANEŠIMASAPIEPERKAMĄŽEMĘMIŠKAMSĮVEISTI:VĮValsty
biniųmiškųurėdijosNemenčinėsregioninispadalinysperkažemę,skir
tąnaujiemsmiškamsįveisti.Pirkimoprocedūrosvykdomoskiekvieną
metųketvirtį.Pirkimodokumentaitalpinamiinternetosvetainėjewww.
vmu.ltskyriuje„Administracinėinformacija“,„Skelbimai“,„Žemės,skir
tosnaujiemsmiškamsįveisti,pirkimai“.Pasiteirautitel.868744883.

Parduodamasbankrutuojančiosįmonėsautomobilis:VolkswagenCad
dyMaxiKombi.Daugiauinformacijosteikiabankrotoadministratorius
tel.865568088arbael.paštuuabbarota@gmail.com.

Parduodamasbankrutuojančiosįmonėsautomobilis:CitroenBerlin
go.Daugiauinformacijosteikiabankrotoadministratoriustel.865568
088arbael.paštuuabbarota@gmail.com.

Parduodamabankrutuojančiosįmonėspriekaba:NeptunN7236prr.
Daugiauinformacijosteikiabankrotoadministratoriustel.865568088
arbael.paštuuabbarota@gmail.com.

Gerb.J.K.pranešuJumskaipbendraturtei,kadArūnasKeblyspar
duodajamnuosavybėsteisepriklausančią1/8dalįžemėssklypoNr.
440004737270,esančiąPalangosm.už25000,00Eur(dvidešimt
penkistūkstančiuseurų).PrašauJūsųnevėliaukaippervienąmėne
sįnuošioskelbimopaskelbimospaudojedienos,raštiškaipareikšti
Telšiųr.3iajamnotarųbiurui,esančiameS.Daukantog.16,Telšiai
LT87122savonorąaratsisakymąpirktiaukščiauminėtąturtąužaukš
čiaunurodytąkainą.Jeinepareikšitesavonoropirktiaukščiauminė
tąsklypąužaukščiaunurodytąkainą,minėtasturtasbusparduotas
kitiemsfiziniamsarjuridiniamsasmenims.

Pranešame,kad20221013vienintelisakcininkaspriėmėsprendimą
likviduotiUAB„ServiceBaltic“, juridinioasmenskodas302783053,
buveinėsadresasStetiškiųg.45,Panevėžys,duomenysapieįmonę
kaupiamiirsaugomiVĮRegistrųcentroJuridiniųasmenųregistre.Lik
vidatoriumipaskirtasJustinasKodžius.

Pranešimasapieparengtąpoveikiovisuomenėssveikataivertinimo
(PVSV)ataskaitą.ŪkinėsveiklosorganizatoriusMB„Amžinasisguo
lis“,į.k.305931710,Sodųg.23,Kalveliai,Vilniausr.,tel.868249984,
el.p.linas@amzinasisguolis.lt.ŪkinėsveiklosPVSVdokumentųren
gėjasUAB„DGEBalticSoilandEnvironment“,Smolenskog.3,Vil
nius,tel.852644304,el.p.info@dge.lt.Ūkinėsveiklospavadinimas
naminiųgyvūnųkrematoriumostatybaireksploatavimas.Ūkinėsveik
losvieta:Antakalniok.,Rumšiškiųsen.,Kaišiadoriųr.sav.Trumpas
ūkinėsveiklosaprašymas:planuojamamekrematoriumebusteikia
mosnaminiųgyvūnųpalaikųkremavimopaslaugos.Permetuspla
nuojamakremuotiiki40tgyvūninėsmedžiagos.SusipažintisuPVSV
ataskaitagalimanuo20221115 iki20221129Kaišiadorių r.sav.
Rumšiškiųseniūnijoje,J.Aisčiog.1,Rumšiškėse(darbolaikasI–IV
8–17val.,V8–15.45val.,pietųpertrauka12–12.45val.),UAB„DGE
BalticSoilandEnvironment“patalpose,Smolenskog.3,Vilniuje(IV
817val.),internetosvetainėjewww.dge.ltskiltyje„Visuomenėsinfor
mavimas“.Viešas visuomenės supažindinimas suPVSVataskaita
įvyks2022m.lapkričio29d.17:00val.Rumšiškiųseniūnijospatalpo
se,J.Aisčiog.1,Rumšiškėse.PasiūlymusdėlPVSVataskaitosgali
mateiktiiki20221129raštuPVSVdokumentųrengėjuiel.p.info@
dge.lt.Sprendimądėlūkinėsveiklosgalimybiųpriims:Nacionaliniovi
suomenėssveikatoscentroKaunodepartamentas,K.Petrauskog.
24,Kaunas,tel.837331683,el.p.kaunas@nvsc.lt.

Pranešame,kadyrasudarytosUAB„EUGVĖJA“,uždarosiosakcinės
bendrovės„Verseda“irUAB„AVORO“reorganizavimosąlygos.Reor
ganizuojamijuridiniaiasmenys:UAB„EUGVĖJA“(teisinėforma–už
darojiakcinėbendrovė,juridinioasmenskodas301906631,buveinės
adresasTauragėsr.sav.,Gauraičiųk.14,duomenyskaupiamiirsau
gomiJuridiniųasmenųregistre,LT10006756016)beiuždarojiakcinė
bendrovė„Verseda“(teisinėforma–uždarojiakcinėbendrovė,juridi
nioasmenskodas134981027,buveinėsadresasKaunas,Partizanų
g.47A,duomenyskaupiamiirsaugomiJuridiniųasmenųregistre,PVM
kodasLT349810219).Reorganizavimedalyvaujantisjuridinisasmuo:
UAB„AVORO“,juridinioasmenskodas305315024,buveinėsadresas
Kaunas,Partizanųg.47A,duomenyskaupiamiirsaugomiJuridinių
asmenųregistre,PVMkodasLT100005737519).Reorganizavimobū
das:prijungimas.Pasibaigiantysjuridiniaiasmenys:UAB„EUGVĖJA“
ir uždaroji akcinė bendrovė „Verseda“.Po reorganizavimo tęsiantis
veikląjuridinisasmuoUAB„AVORO“.Pagalreorganizavimosąlygas
reorganizuojamosUAB„EUGVĖJA“beiuždarojiakcinėbendrovė„Ver
seda“,kuriosporeorganizavimopasibaigs,busprijungtospriereor
ganizavimedalyvaujančiosUAB„AVORO“,kuriporeorganizavimotęs
savoveiklą.UAB„EUGVĖJA“iruždarosiosakcinėsbendrovės„Ver
seda“turtas,teisėsirpareigos,įskaitantteisesirpareigaspagalsan
dorius,pereinaUAB„AVORO“.Turintysteisinįinteresąsuparengto
misreorganizavimosąlygomisirkitaissureorganizavimususijusiais
dokumentaisgalisusipažintiUAB„AVORO“buveinėje,Partizanųg.
47A,Kaunasdarbodienomisnuo10iki15val.

Akcinė bendrovėTelia Lietuva,
ABvadovaujantis20190606LR
„Specialiųjųžemėsnaudojimosą
lygų įstatymas“141straipsnio3
daliesnuostatomisparengėElekt
roniniųryšiųtinklųelektroniniųry
šiųinfrastruktūrosapsaugoszo
nos registravimoplanoprojektą
„Teliatinkloapsaugoszonospla
nasŠiauliųrajonosavivaldybėje
(papildomas)“(toliau–Planas)ir
pateikėSusisiekimoministerijai
tvirtinimui.Planepažymėtosap
saugoszonos,kuriųnebuvosu
sisiekimoministerijosministro
20220725dienosįsakymuNr.3
 368patvirtintameplane „Telia
tinklo apsaugos zonos planas
Šiauliųrajonosavivaldybėje“.Su
Planosprendiniaissusipažintiga
limaŠiauliųrajonosavivaldybės
internetosvetainėjehttps://www.
siauliuraj.lt/parengtasapsaugos
zonosregistravimoplanoprojek
tasteliatinkloapsaugoszonos
planassiauliurajonosavivaldy
beje/4054irSusisiekimoministe
rijostinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/
lt/veiklossritys/apsaugoszonu
planaizemelapiaiirarschemos.
Planorengėjasprojektovadovas
RaimundasTadaravičius,tel.8618
80381,el.p.raimundas.tadaravi
cius@telia.lt

Aš,RENATASABONIENĖ, gim.
19660820,pranešužemiaunu
rodytonekilnojamojoturtobend
rasavininkams,jogketinuparduo
tivisasmannuosavybėsteiseprik
lausančiasdalisnegyvenamosios
patalpos–gamybiniųpatalpų,uni
kalusNr.109700317174:0007,
adresas:Vilnius,Paneriųg.355
(toliau–Turtas).Turtą ketinama
parduoti už bendrą40000Eur
kainą.Turtobendrasavininkaine
vėliaukaipper1mėnesįpošio
pareiškimogavimodienosatvyk
ti įVilniausm.sav.18ąjįnotaro
biurą(Lvivog.710,Vilnius,Lie
tuvosRespublika)irišreikštisavo
valią dėlTurto pirkimoarbapa
teiktiVilniausm.sav.18ajamno
tarobiurui teisėsaktųnustatyta
tvarka įformintąpareiškimąapie
ketinimąpirktiparduodamąTurtą
arba pateikti Vilniaus m. sav.
18ajamnotarobiuruiteisėsaktų
nustatytatvarkaįformintąatsisa
kymąpirmumoteisepirktiparduo
damąTurtą.Jeiguper1mėnesį
pošioskelbimodienosneatvyk
siteįVilniausm.sav.18ąjįnota
robiurą,vadovaujantisLRCK4.79
str.2d.,Turtasgalibūtiparduotas
trečiajamasmeniui.

BAB„Verpstas“parduodailgalai
kįturtą(garokatilus,ventiliacinę,
kondicionavimosistemas ir kt.).
BUAB„Audvida“parduodapriteis
tąreikalavimoteisęįA.S.Norin
tiemssusipažintisuparduodamu
turtu,prašomekreiptisįadminist
ratorių el.paštu info@rancas.lt.
UAB„A.Jonaičiofirma„Miglė“par
duoda civ.bylose Nr.e22473
640/2021irNr.e22502560/2021
priteistusišA.J.įsiskolinimusbei
reikalavimo teisęnagrinėjamoje
civ.byloje Nr. Nr. e21650
1158/2022.Norintiemssusipažin
tisuparduodamuturtu,prašome
kreiptisįadministratoriųel.paštu
valdas@rancas.lt

Uždidžiausiąpasiūlytąkainą,bet
nemažesnę kaip 883Eur, par
duodamaBUAB„ACEO“,įmonės
kodas302338427,naudaipriteis
ta88308Eurskolaįfizinįasme
nįE.P.Pasiūlymai priimami iki
20221121.Dėlpapildomosinfor
macijosteirautistel.869880416,
el.p.saulius@kapitalovalda.lt.

Informuojameapieparengtąapie
30hateritorijostarpAšmenėlės
irJuodupiogatviųdetaliojoplano
(registroNr.T00069806)sprendi
niųkoregavimąžemėssklype(kad.
Nr.0101/0158:2417),Azerųg.1,
Vilniausm., ir galimybę susipa
žintisusprendiniais.Planuojama
teritorija:žemėssklypasAzerųg.
1.,kad.Nr.0101/0158:2417,plo
tas0,7967ha.Detaliojoplanodar
bųorganizatoriusVilniausmiesto
savivaldybėsadministracijosdi
rektorius,Konstitucijospr.3,09601
Vilnius,tel.852112000,el.p.sa
vivaldybe@vilnius.lt,internetosve
tainėwww.vilnius.ltDetaliojopla
nosprendiniųkoregavimoprojek
torengėjasRūtaGaruckienė,tel.8
69979322,el.p.rutagaruckiene@
yahoo.com.Detaliojoplanokore
gavimotikslai:papildytiautomo
biliųstovėjimobūdąžemėsskly
pepožeminiuirpakeistiįvažiavi
moįsklypąišAzerųgatvėsvie
tas,pakoreguotistatyboszonąir
ribą.Dokumentorengimopagrin
dasVilniausmiestosavivaldybės
administracijosdirektoriauspava
duotojo20211215įsakymasNr.
A304153/21.Teritorijųplanavimo
dokumentoviešinimoprocedūrų
tvarkasupaprastinta.Susipažinti
suparengtu teritorijų planavimo
dokumentugalimanuo202211
16(10darbodienų)Vilniausmies
tosavivaldybėsinternetosvetai
nėje(www.vilnius.lt),skiltyjeMies
toplėtra–Teritorijųplanavimovie
šumas;LietuvosRespublikoste
ritorijųplanavimodokumentųren
gimoirteritorijųplanavimoproce
sovalstybinėspriežiūrosinforma
cinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
ViešaekspozicijaNaujosiosVil
niosseniūnijosskelbimųlentoje,
Gerovėsg.1,Vilnius.Pasiūlymus
dėldetaliojoplanosprendiniųko
regavimogalimateiktiraštupla
navimoorganizatoriuiirrengėjui
aukščiaunurodytaisadresais iki
detaliojoplanokorektūrosviešini
mopabaigos.

Namųkreditounija(k.212043310)
laisvamepardavimeparduodašias
reikalavimoteises:būsimosreika
lavimoteisės,kylančiosišpareikš
tocivilinioieškinioikiteisminiame
tyrime,ieškiniosuma236205,78
Eur.Pradinėpardavimokaina–di
džiausia pasiūlyta kaina. Laisvo
pardavimopradžia:20221114,
laisvopardavimopabaiga:2022
1128.Pasiūlymų laukiameel.p.
nku@administratorius.lt .Kaina
turėsbūtisumokėtaįunijossąs
kaitąNr.LT827230000000461036,
UABMedicinosbankas.Informa
cijaapiereikalavimoteisesirda
lyvavimosąlygasinternetosvetai
nėje http://namuku.bankrotas.lt
NemokumoadministratorėŠalnė
Patkauskienė (el.p. nku@admi
nistratorius.lt,tel.852734773).

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Kauno vandenys“ 
viešo aukciono būdu parduoda nuosavybės  

teise priklausantį nenaudojamą turtą –  
naudotus įrenginius.

Viešasis pardavimo aukcionas įvyks 2022 m. lapkričio 28 d. 
09.00 val., Aukštaičių g. 43, Kaunas.
Išsami informacija: www.kaunovandenys.lt, skiltyje aukcionai, 
konkursai. (22AKA4-218)
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2022 m. lapkričio 15 d., antradienis Kaišiadorių aidai 7 psl.

11-15 – ANTRADIENIS – Aušros 
vartų Marija, gailestingumo motina. 

Saulė teka 7.47. Leidžiasi 16.19.
Dienos ilgumas 8.32.
Mėnulis – pilnatis.
Varduvininkai: Albertas, Leopol-

das, Vaidilas, Žadvydė.
11-16 – TREČIADIENIS – Tarp-

tautinė tolerancijos diena. Lietuvos 
pašto diena. Tarptautinė geografi -
nių informacinių sistemų diena. Pa-
saulinė lėtinės obstrukcinės plaučių 
ligos diena.

Saulė teka 7.49. Leidžiasi 16.17.
Dienos ilgumas 8.28.

MŪSŲ KALENDORIUS
Mėnulis – delčia.
Varduvininkai: Edmundas, Gert-

rūda, Margarita, Vaišvydas, Gerd-
vilė.

11-17 – KETVIRTADIENIS – 
Tarptautinė studentų diena. Pasau-
linė neišnešiotų naujagimių diena. 
Tarptautinė nerūkymo diena. Jau-
no vyno šventė. Pasaulinė fi losofi jos 
diena. 

Saulė teka 7.50. Leidžiasi 16.16.
Dienos ilgumas 8.26.
Mėnulis – delčia.
Varduvininkai: Dionyzas, Elžbieta, 

Grigalius, Getautas, Gilvilė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento duomenimis (PAGD), šiemet pirtyse 
kilo 98 gaisrai. Vien paskutinį spalio savaitgalį 
ir Vėlinių bei Visų šventųjų dienomis degė 6 
pirtys. Ugniagesiai gelbėtojai jų gesinti sku-
bėjo Kretingoje, Vilniuje, Kaune, Ukmergėje, 
Veiveriuose (Prienų raj.) ir Krijobalių kaime 
(Kalvarijos sav.). Viename iš šių gaisrų, kilusių 
spalio 29 d. Kretingoje, nukentėjo moteris.

■Gyvenkime saugiai

Kodėl prieš atsipalaiduojant 
pirtyje reikia „išvaryti velnius“

Atvėsus orams, gyventojai vis daž-
niau mėgaujasi pirties teikiamais ma-
lonumais. Deja, dėl jų neretai tenka 
kviestis ugniagesius gelbėtojus. Kaip 
išvengti tokių gaisrų, patarimais pa-
sidalijo didelę darbo patirtį turintis 
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos Širvintų priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos vyriausiasis specialistas 
Jonas Jočys.

Prieš kūrenimo sezoną jis pataria iš-
valyti dūmtraukį, įvertinti, ar krosnis 
ir jos pakuros durelės sandarios, ar ant 
medinių konstrukcijų nėra perkaitimo 
požymių.

Dažniausiai šie gaisrai kyla dėl kros-
nių, židinių bei dūmtraukių įrengimo 
ir eksploatavimo reikalavimų pažei-
dimų ir jų gedimų, elektros įrenginių, 
prietaisų, elektros instaliacijos gedimų.

„Bene pavojingiausi yra kartu su 
kitomis patalpomis įrengtų pirčių 
gaisrai. Todėl pravartu prieš pasiren-
kant laisvalaikio praleidimui siūlomus 

nakvynės ar pirties pastatus, įsitikinti, 
ar jie yra saugūs gaisrinės saugos at-
žvilgiu: ar juose užtikrinti evakuaciniai 
išėjimai, ar nakvynės patalpose įrengta 
gaisrinė signalizacija arba autonomi-
niai dūmų jutikliai“, – pataria J. Jočys.

Jis akcentuoja dvi pagrindines gais-
rų pirtyse priežastis. Viena – pirtis 
neteisingai įrengta, kita – nesaugiai 
eksploatuojama. Specialisto teigimu, 
kartais netinkami naudojimui statybi-
niai mišiniai ir kitos medžiagos, vei-
kiamos aukštos temperatūros, sutrupa 
„apnuogindamos“ degią konstrukciją.

Kita dažnokai pasitaikanti gaisro 
priežastis, kai įrenginėjant pirties 
krosnis paliekami „karščio tiltai“, t. 
y. konstrukcijos, skirtos degių medžia-
gų apsaugai, prisukamos metaliniais 
varžtais (medsraigčiais). Metaliniai 
tvirtinimo elementai, veikiami kros-
nies temperatūros, taip įkaista, kad 
uždega medinę konstrukciją, į kurią 
jie būna įsukti.

Gaisras gali įsiplieksti ir tada, kai 
krosnis ar dūmtraukis įrengiami per 
arti statinio degių konstrukcijų, kurios 
vėliau, veikiamos aukštos temperatū-
ros, užsiliepsnoja.

Specialistas pataria įrenginėjant pir-
ties krosnis ir dūmtraukius vadovautis 
„Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį 
kurą, gaisrinės saugos taisyklėmis“ 
(Žin., 2013-11-07, Nr. 115-5798). Jose 
pateikti reikalavimai kietojo kuro šil-
dymo sistemoms, nurodomi saugūs 
atstumai nuo dūmtraukių ir šildymo 
krosnių iki degiųjų medžiagų.

Eksploatacinio pobūdžio gaisrų pir-
tyse priežastimi neretai būna ir neat-
sargus žmonių elgesys.

Pirtis – vieta, kurioje žmonės linkę 
atsipalaiduoti. Viena dažnesnių gaisro 
priežasčių – be priežiūros paliktos be-
sikūrenančios krosnys. „Būta ir tokio 
kurioziško atvejo. Kai ugniagesiai jau 
beveik baigė gesinti degančią pirtį, tik 
tada, pirkinių krepšiu nešinas, prisi-

statė šeimininkas. Pastarasis paaiški-
no, kad laukęs didelio būrio draugų, 
bet vėliau susizgribo, kad mažokai 
pasiruošė „atsargų“ vakarėliui. Kol 
apsipirkęs parduotuvėje grįžo namo, 
pamatė tamsoje mirksinčius švytu-
rėlius. Kurį laiką galvojęs, kad tai 
atvykusių draugų pokštas, netrukus 
suprato, kad jo kieme... ugniagesiai“, 
– pasakoja J. Jočys.

Gaisrų priežastimi pirtyse, ypač se-
niau statytose, būna eksploatacijos 
laikotarpiu sandarumo netekę dūm-
traukiai ir krosnys, ant degių grindų 
prie pakuros neįrengtos arba įreng-
tos nepakankamo dydžio nedegios 
apsaugos.

Pavojų pirtyse kelia ir smalkės. 
„Jei pirties krosnies pakura įrengta 
bendrojo naudojimo pirties patalpose 
(priepirtyje, salėje ir pan.), jose gali 
susikaupti žmogaus gyvybei pavo-
jingos smalkės, – atkreipia dėmesį J. 
Jočys. – Kadangi pirtinimosi laikas 
kartais užtrunka, bandant ilgiau iš-
laikyti aukštesnę temperatūrą pirties 
krosnis kūrenama toliau, dažnai da-
rinėjamos pakuros durelės, reguliuo-
jamas dūmtraukio skląstis. Tuo metu 
smalkės, kurios yra bekvapės, gali 
pasklisti patalpoje, apnuodydamos 
jose esančius. Todėl pirtinimosi metu 
nederėtų kūrenti krosnies, o prieš ei-
nant į kaitinimosi patalpą, ją patartina 
trumpai pravėdinti“.

Pasak J. Jočio, vyresnės kartos žmo-
nės sakydavo, kad prieš pradedant 
kaitintis reikia iš patalpos „išvaryti 
velnius“, t. y. išnešti iš krosnies li-
kusias žarijas, visiškai atidarius kai-
tinimosi patalpos duris ant įkaitintų 
krosnies akmenų užpilti vandens. Jono Jočio asmeninio archyvo nuotr.

Lapkričio 25 d. 17 val.
Kaišiadorių kultūros centre

Taip pat derėtų atkreipti dėmesį į dar 
vieną svarbų faktą, aktualų senovinių 
pirtelių savininkams: anksčiau tarp 
krosnies ir medinės sienos apsaugai 
nuo perkaitimo buvo įrenginėjami 
smėlio užpildai. Eksploatuojant tiek 
sienai, tiek krosniai praradus sanda-
rumą, smėlis išbyra ir degi statinio 
siena tampa nesaugi. Apie gresiantį 
kaitinimosi patalpos medinės apdai-
los užsidegimo pavojų gali įspėti 
patamsėjusios ir išretėjusios apdai-
los lentelės. „Į tai nereikėtų numoti 
ranka“, – įspėja specialistas.

Kaip ir kituose statiniuose, pirties 
pastate turėtų būti ugnies gesintuvas, 
o apie klastingų ir mirtinų smalkių 
atsiradimą patalpoje gali informuoti 
autonominis smalkių jutiklis.

Beje, pirties durys turi atsidaryti į 
išorę, jos turi būti be užraktų ar sklen-
džių, kad kilus gaisrui galėtumėte kuo 
skubiau išeiti.

Kad pirtyje žmonės neapdegtų, plau-
tai neturi būti įrengti per arti krosne-
lės. Ugniagesių patirtis rodo, kad tik 
pasirūpinus saugumu, galima apsau-
goti save ir kitus.

PAGD komunikacijos skyriaus inf.

PRANEŠIMAS apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai
 ver� nimo (PVSV) ataskaitą 

Ūkinės veiklos organizatorius: MB „Amžinasis guolis“, į. k. 305931710, Sodų g. 23, 
Kalveliai, Vilniaus r., tel. 8 682 49 984, el. p. linas@amzinasisguolis.lt 

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Bal� c Soil and Environment“, 
Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 8 5 264 4304, el. p. info@dge.lt 

Ūkinės veiklos pavadinimas: naminių gyvūnų krematoriumo statyba ir eksploatavimas. 
Ūkinės veiklos vieta: Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: planuojamame krematoriume bus teikiamos 

naminių gyvūnų palaikų kremavimo paslaugos. Per metus planuojama kremuo�  iki 
40 t gyvūninės medžiagos.

Susipažin�  su PVSV ataskaita galima nuo 2022-11-15 iki 2022-11-29 Kaišiadorių 
r. sav., Rumšiškių seniūnijoje, J. Aisčio g. 1, Rumšiškėse (darbo laikas I–IV 8–17 val., 
V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Bal� c Soil and Environ-
ment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I–V 8–17 val.), interneto svetainėje www.
dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su 
PVSV ataskaita įvyks 2022 m. lapkričio 29 d. 17 val. Rumšiškių seniūnijos patalpose, 
J. Aisčio g. 1, Rumšiškėse. 

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teik�  iki 2022-11-29 raštu PVSV dokumentų 
rengėjui el. p. info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. 8 37 331 683, 
el. p. kaunas@nvsc.lt 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4928/0010:226), esančio Mankuviškių 
II k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., savininkę R. G., kad UAB Inžinerijos centras, 
ma� ninkas Arminas Petrauskas (kval. paž. Nr.2M-M-1183) 2022-11-22 d., 16.30 val. 
vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 4928/0010:328), esančio Mankuviškių II k., Kruonio 
sen., Kaišiadorių r. sav., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreip� s į UAB Inžinerijos centras adresu: 
Draugystės g. 20, Elektrėnai, el. paštu info@inzinerijoscentras.lt arba tel. 8 604 44 692.

Numatomas žemės sklypo ribų ženklinimas
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Viešo visuomenės supažindinimo (susirinkimo) su  

MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

 

S U S I R I N K I M O   P R O T O K O L A S 

 

 

2022 m. lapkričio 29 d. 

Rumšiškių seniūnija, J. Aisčio g. 1, Rumšiškės 

 

 

Pradžia: 1700 val. 

Pabaiga: 1905 val. 

 

 

Viešo supažindinimo susirinkimo pirmininkė: Živilė Kaminskienė (UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment” direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai). 

 

Viešo supažindinimo susirinkimo sekretorius: Aleksandras Kirpičiovas (UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment” visuomenės sveikatos specialistas, projektų vadovas). 

 

Dalyvavo: MB „Amžinasis guolis“ vadovas Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ atstovas 

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovė Aušra Keniausytė, UAB „DGE Baltic Soil 

and Environment” direktoriaus pavaduotoja Živilė Kaminskienė, visuomenės sveikatos specialistas 

Aleksandras Kirpičiovas, aplinkosaugos ekspertė Dana Bagdonavičienė, Kaišiadorių rajono 

savivaldybės tarybos ir administracijos atstovai, visuomenės atstovai. 

 

Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo. 

 

Darbotvarkė.  

 

1 Supažindinimas su susirinkimo tvarka bei visuomenės dalyvavimo PVSV procese 

procedūromis; 

2 Supažindinimas su MB „Amžinasis guolis“ naminių gyvūnų krematoriumo statybos ir 

eksploatavimo įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita; 

3 Atsakymai į suinteresuotos visuomenės klausimus, diskusijos. 

Susirinkimo eiga: 

Į susirinkimą atvyko ir užsiregistravo ūkinės veiklos organizatorių atstovai, poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos rengėjai, suinteresuotos visuomenės atstovai. 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (4 lapai). 

Susirinkimo pirmininkė Živilė Kaminskienė prisistatė susirinkimo dienotvarkę ir susirinkimo eigą. 

Susirinkimo sekretorius Aleksandras Kirpičiovas pristatė PVSV procedūrų eigą ir pradėjo aptarimą. 

Paminėjo, kad vykdomas garso įrašas, pristatymas bus protokoluojamas ir pristatė supažindinimo su 

PVSV ataskaita tvarką. Taip pat susirinkimo dalyviams buvo pranešta, kad iki viešo visuomenės 
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supažindinimo su PVSV ataskaita dienos suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. 

Susirinkimo dalyviams buvo išaiškinta apie galimybę teikti pasiūlymus pristatomai PVSV ataskaitai 

ir susirinkimo protokolui bei pasiūlymų teikimo terminus. Susirinkimo dalyviai informuoti apie 

PVSV ataskaitos teikimo ir nagrinėjimo Nacionaliniame VSC terminus ir sprendimo dėl ūkinės 

veiklos galimybių viešinimą.  

UAB „DGE Baltic Soil and Environment” visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras 

Kirpičiovas pristatė MB „Amžinasis guolis“ naminių gyvūnų krematoriumo statybos ir 

eksploatavimo įmonės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Pristatymo metu buvo 

pakomentuoti kvapų, fizikinės ir cheminės taršos sklaidos skaičiavimo rezultatai įmonės teritorijoje 

ir gyvenamojoje aplinkoje, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo principai. Taip pat buvo 

pateikta vertinimo išvada, kad planuojama ūkinė veikla gyvenamosios aplinkos kokybės neįtakos, 

poveikio visuomenės sveikatai nedarys, o SAZ gali sutapti su MB „Amžinasis guolis“ nuosavo 

sklypo ribomis. 

PVSV pristatymo metu buvo pateikta teritorijos schema su pažymėtomis artimiausiomis 

gyvenamosios teritorijomis, buvo parodytos teritorijos prie kurių buvo įvertinti aplinkos veiksniai.  

Susirinkimo dalyvių klausimai ir diskusijos 

Susirinkimo dalyvė Nijolė Angelė Kudrevičienė: Kodėl pasirinkote šitą vietą?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Visų pirmą, pasirinkome ne 

mes, nes mes esame nepriklausomi vertintojai. Vietą pasirinko ūkinės veiklos organizatoriai, iš 

kurių gavome konkrečią geografinę vietą, informaciją apie ūkinę veiklą, įrangos parametrus ir kitą 

vertinimui reikalingą informaciją. MB „Amžinasis guolis“ įsigijo sklypą kuris yra tinkamos žemės 

paskirties, tinkamo dydžio, neprieštarauja Kaišiadorių r. savivaldybės bendrajam planui, ir, 

užsakovų manymu, tinkamoje vietoje. Taip pat yra patogus susisiekimas, arti yra A1 magistralinis 

kelias Vilnius-Kaunas. Mane papildys ūkinės veiklos organizatoriai. 

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Mes nesirinkome specialiai vietos kad tai 

būtų Antakalnio kaime, ieškojome sklypo, kuris, mūsų manymų, būtų tinkamas ir tinkamo dydžio, 

patogus pasiekti. Šiuo atveju galime pasiekti greitkeliu Vilnius-Kaunas didžiuosius miestus. 

Patogios komunikacijos, netoli elektra. Šitos ataskaitos pristatymo metu, ką mes čia darome, norime 

įsitikinti, kad mūsų čia projektuojamas pastatas ir naudojama įranga tikrai neturės jokio poveikio 

šalia gyvenantiems žmonėms.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Kaip sklypų ribos? Sakote, kad neturės poveikio. Yra 

žmonių, kurie šalia turi žemės sklypus. O kodėl su jais niekas nieko nederino? Visada yra derinama 

su sklypų savininkais, ir pasiūlyta žemė visada būna gretimų sklypų savininkams, esu susidūrusi su 

tokiu reikalu.  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Turite omenyje kodėl jums nebuvo pasiūlyta 

įsigyti šito sklypo?  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Kodėl nederinote su gretimų sklypų savininkais?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Todėl kad žemės sklypas yra suformuotas, o 

projektuojamas statinys to nereikalauja. Mūsų sklypas – komercinės paskirties žemė. Dar kartą 

pakartosiu – veiksmas, kurį mes atlikome vertindami poveikį visuomenės sveikatai parodo, kad 

mūsų planuojama ūkinė veikla nedarys jokios taršos už mūsų klypo ribų, taip pat gretimiems 

sklypams ir aplinkiniams gyventojams.  
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Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Pagal mane, jei aš turiu sklypą, aš ten nieko negalėsiu 

daryti. Jei aš tame sklype negalėsiu namo statyti, tai ko vertas tas sklypas, aš ten bulves, runkelius 

auginsiu?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jūsų sklypui nedarys 

poveikio, kadangi PVSV pristatymo metu minėjau, kad sanitarinės apsaugos zona sutampa su 

įmonės sklypo ribomis.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Tai aš negalėsiu savo žemės paskirties pakeisti.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: MB „Amžinasis guolis“ SAZ 

sutampa su sklypo ribomis. Kaip jau sakiau, už jų sklypo ribų jokių apribojimų dėl įmonės veiklos 

nėra ir nebus.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Bet man neduos niekas tokio leidimo. Negalėsiu statyti 

namo.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Gyvenamųjų namų negalima 

statyti sanitarinėje apsaugos zonoje. Už SAZ ribų namus statyti galima, jei to nedraudžia kitos 

aplinkybės.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Žiūrėkite ką leidžia 

Kaišiadorių rajono bendrasis planas. Šis planas numato, kokia čia teritorija, ir kokia veikla joje 

leidžiama. Akivaizdu, kad kapinių sanitarinėje apsaugos zonoje gyvenamojo namo jūs 

nepasistatysite. MB „Amžinasis guolis“ SAZ sutampa su jų nuosavo sklypo ribomis. Jau sakiau, už 

įmonės SAZ, sutampančios su jų sklypo riba, statyti leidžiama tai, ką leidžia teisės aktai 

atsižvelgiant į jūsų žemės paskirtį ir Bendrąjį planą.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Kada ir kokiu būdu pirmą kartą kreipėtės į savivaldybę, 

kada informavote savivaldybę apie planuojamą vykdyti veiklą?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Tikslios datos nepasakysiu. Į savivaldybę 

pirmiausiai kreipėmės skambučiu, vėliau rašėme elektroninius laiškus.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Kelintais metais, kokiu laiku?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Šiemet, gegužės mėnesį.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Ką konkrečiai informavote ir kokį atsakymą gavote?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Kreipėmės į architektūros skyrių, konkrečios 

pavardės nepamenu. Norėjome susitikti ir papasakoti apie savo verslo idėją. Deja, susitikimas 

savivaldybėje neįvyko.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: Reiškia, gretimų sklypų savininkus neinformavote apie 

planuojamą statinį. Kodėl vykdyti veiklą pasirinkote mūsų Antakalnio kaimą? Todėl, kad geras 

susisiekimas, privažiavimas, klientų daug turėsite?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Jau minėjau, kad sklypas šiai veiklai yra 

tinkamas, didelis, patogus susisiekimas.  

Susirinkimo dalyvė Dalia Ramanauskienė: O dėl žmogiškumo?  
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Susirinkimo dalyvė Nijolė, Antakalnietė: Ar yra atliktas žmonių moralinės žalos vertinimas? Čia 

greta yra kapinės, mūsų amžinojo poilsio vieta. Ar yra atlikti žalos tyrimai? Sakote, nebus kvapo, 

nebus garsų, o kaip moralinė žala žmonėms už amžinojo poilsio vietos išniekinimą?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Kaip kolega minėjo PVSV ataskaitos 

pristatymo metu, moralinės žalos vertinimo metu pamatuoti negalima.  

Susirinkimo dalyvė Nijolė, Antakalnietė: Paklauskite mūsų žmonių.  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Nėra teisinio pagrindo, nėra matavimo, nėra 

su kuo palyginti.  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Nėra reguliavimo, nėra teisinio 

pagrindo, rengiant dokumentus mes negalime vadovautis emocijomis. Vienam tai sukelia blogas 

emocijas, kitam kitokias emocijas. Mes esam vertintojai, privalome vadovautis teisės aktais, 

norminiais dokumentais. Mes galime net tarpusavyje turėti skirtingas nuomones šiuo klausimu, bet 

to nereglamentuoja teisės aktai.  

Susirinkimo dalyvė Nijolė, Antakalnietė: Kadangi pateikėte pasaulyje esančius pavyzdžius, ar yra 

kur nors dar pasaulyje, kad prie kapinių tvoros atsiranda toks pastatas?  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Prieš priimant sprendimus su verslo 

idėjomis, daug konsultavomės su įrangos gamintojais, aplankėme krematoriumus, kurie yra 

Europoje, šiuo atveju buvo Švedijos pavyzdys, kur žmonių palaikų krematoriumas yra pastatytas 

kapinėse šalia bažnyčios. Čia, mūsų veikloje, nei karvių nei arklių nei kitų stambių gyvūnų 

nedeginsime, nes tam nepritaikyta įranga, ir mūsų paslaugos orientuotos į naminių augintinių – 

kačių, šunų kremavimą. Gyvūnų krematoriumuose, toje pačioje Švedijoje, kurį aplankėme, yra 

pastatytas komerciniame rajone, gretimybėse ofisai, sandėliavimo patalpos, kitos darbo vietos. 

Krematoriumo pastatas niekuo neišsiskiria, o kremavimo metu susidariusi šilumos energija šildo 

visą pramoninį komercinį rajoną.  

Angelė Rabačiauskienė, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorė: Susipažinau su PVSV ataskaitą, 

gerai parašėte, 43 lapai teksto. Rengiu skaitytojams straipsnį apie Antakalnio kaimo žmones. 

Nepanorote atvykti į Antakalnį, nežinau kodėl pristatymas seniūnijoje, nes čia pusės žmonių nėra. 

Antra, norėjau paklausti, Tauragės rajone, Žigaičiuose, yra gyvūnų krematoriumas. Ten parašyta, 

kad labai graži vieta. Bet kad prie kapinių statyti? Galite sakyti kad pasaulyje prie kapinių stato, tai 

neguodžia žmonių. Minėjote kad yra kaminas, 8 metrų aukščio. Kas pro jį lėks?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Garai.  

Angelė Rabačiauskienė, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorė: O kvapas ne?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Ne. Pristatymo metu minėjau, 

kad kvapai nuo degimo yra tūkstančius kartų mažesni nei leidžiama, ir tūkstančius kartų mažesni 

nei kvapo pajutimo slenkstis.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Mes bendravome su tais žmonėm, su tais kurie vykdo tą veiklą, 

jie pasakė, kad jei pečius yra neįkaitęs, yra to kvapo, užtektinai, jei vėjas, kvapas yra, ir užgesinant 

pečių taip pat. Tie patys, kas dabar vykdo tą veiklą, jie viską mums papasakojo.  
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Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Pasidomėkite kokia pas juos 

yra įranga, ir kokia numatyta šiame objekte. Negalima lyginti dviejų skirtingų objektų, jų 

technologijų.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Pas jus parašyta, kad 

nebus naudojamas vanduo. Kaip žadate išsiplauti viską? Kur visos nuotekos? Šiukšlės?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Ataskaitoje parašyta, kad 

technologiniams procesams vanduo nenaudojamas, ir technologinių nuotekų nebus.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Ten kanalizacijos nėra.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Buitinėms darbuotojų 

reikmėms bus naudojamas vanduo, darbuotojai turės nusiplauti rankas, nusiprausti, tualetu 

pasinaudoti.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Kur tas vanduo 

nukeliaus?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Kaip ir parašyta ataskaitoje, 

nuotekos pateks į vietinius biologinio valymo įrenginius.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Kur jūs į kitą 

autostrados pusę nuvesite nuotekas?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Vietinis nuotekų valymo 

įrenginys bus įmonės sklype.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Sakote, kad negyvi 

gyvūnai bus vežami iš veterinarijos klinikų. Bet būna iš veterinarijos ir stambių gyvūnų. Planuojate 

40 t per metus. Ką darysite, kad per 2 mėnesius susidarys 40 tonų? Stovės? Nestovės. Didinsite 

apimtis.  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Mes negalime didinti apimčių, nes įranga 

nepritaikyta dideliems kiekiams.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Dabar nedidinsite, o po 

to atsiras poreikis ir padidinsite.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Parašyta – įrangos projektinis 

pajėgumas per metus. PVSV turime įvertinti maksimalų kiekį, blogiausią scenarijų.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Su mumis nieko 

nederinote. Net skelbimo nebuvo prie pat kur mes gyvename Antakalnio kaime, skelbimo nebuvo. 

Skelbimą pakabinote Rumšiškių seniūnijoje? Rumšiškės čia ne prie ko. Kodėl pas mus 

nesugebėjote atvykti ir paaiškinti?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Visuomenės dalyvavimą 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese reglamentuoja dokumentas, kurio pavadinimas jau 

buvo kelis kartus minėtas pristatymo metu – Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo 

atvejų nustatymo ir tvarkos aprašas. Šis dokumentas nusako kaip turi būti supažindinama 
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visuomenė, 12 punktas sako, kad viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita turi vykti 

seniūnijos, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla administracinėse patalpose. Antakalnio 

kaimas priklauso Rumšiškių seniūnijoje, todėl ir PVSV ataskaitos popierinė byla, ir skelbimas apie 

viešą susirinkimą buvo eksponuojami Rumšiškių seniūnijos patalpose, kaip tai numato šis teisės 

aktas.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Reikėjo atvažiuoti į 

kaimą ir skelbimą pakabinti.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Organizuodami PVSV 

pristatymą pasidomėjome ar yra kokia nors salė. Viešoje erdvėje, internete neradome informacijos 

apie vietą tinkančią susirinkimui, neradome jokių kontaktų.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Reikėjo kreiptis pas 

seniūnę, būtų davusi kontaktus. Laikraštyje skelbimas buvo smulkiomis raidėmis. Reikėjo skelbti 

didelėmis raidėmis.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Mes užsakėme skelbimus, 

tame tarpe ir Lietuvos ryto laikraštyje, ten paprastai visų skelbimų šriftas yra vienodas, užsakome 

standartinius skelbimus.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: „Lietuvos rytas“ labai brangus laikraštis, ne visi skaito.  

Neprisistatęs susirinkimo dalyvis: Jūs viską darote pagal įstatymo raidę, kad tik niekas nieko 

nesužinotų.   

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Minėjote, kad yra Antakalnio 

bendruomenės namai. Jokios informacijos apie šį pastatą ir jo paskirtį nėra, nėra iškabos. Iš kur 

galėjome žinoti?  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Kaip tai? Pastatas turi 

adresą.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Mes neįdomūs nei seniūnijai, nei savivaldybei. Ko paklausi, 

niekas nieko nežino.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Kodėl nestatote Kauno 

laisvojoje ekonominėje zonoje? Ten daug vietos, visos komunikacijos. Ten jau yra vienas 

deginimas. Galite šalia statyti. Kodėl kaime ir būtent prie kapinių?  

Susirinkimo dalyvis Taurintas Gyvis: Esu besiribojančio sklypo bendrasavininkas. Šnekate apie 

moralinę žalą, apie poveikį sveikatai. Kažkodėl niekas nešneka apie materialinius nuostolius. 

Sakote, galima bus statyti namą nors palei tvorą. Jūs norėsite turėti namą palei krematoriumo sklypo 

tvorą? Nekilnojamojo turto kaina kris visam Antakalniui.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Ekonominiai NT klausimai 

nėra poveikio visuomenės sveikatai vertinimo objektas. Tai yra svarbu, bet ne poveikio sveikatai 

tema.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Šitas klausimas yra užduodamas 

beveik kiekviename pristatyme. Mūsų pristatyme dalyvavo juristas, ir jo patirtis sako, kad 
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dažniausiai efektas būna priešingas. Nes kai ateina verslas, ateina infrastruktūra, ateina klientūra, 

sutvarkomi privažiavimai, pagerėja saugumas, ir t.t.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: seneliai, proseneliai palaidoti, mes eisime į kapines, kaip mes 

žiūrėsime pro šalį į šitą smirdantį objektą? Šiukšles degina smirda, ir čia smirdės. Sakote kad NVSC 

Kauno departamentas dokumentus vertins. Čia Kipro Petrausko gatvėje? Kauno sveikatos 

departamentas? Žinome mes tą įstaigą, ką jūs čia pasakas sekat?  

Susirinkimo dalyvis Taurintas Gyvis: Sakote kvapų nebus. Manau bus. Manau visas kaimas smirdės 

ir už autostrados, kai vėjas iš tos pusės bus. Čia mano hipotezė, laikas parodys.  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Kremavimo krosnyje palaikoma 

850 laipsnių temperatūra. Tai ne kaimo namo krosnis, į kurią įmetate malką ir pro kaminą dūmai 

eina. Čia pasiekiama tokia aukšta temperatūra, prie kurios visi galimi kvapai, visi lakūs organiniai 

junginiai sudega prie tokios temperatūros. Iš kur gali būti kvapas, kai visi organiniai junginiai 

sudega?  

Susirinkimo dalyvis Taurintas Gyvis: Sakykime, aš patikėjau. Bet kas bus prasidėjus eksploatacijai 

visi tie kriterijai viršys normas? Kas tada bus? Užsidarysite?  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Yra atsakingos kontroliuojančios 

institucijos. Jeigu gyventojai pasiskųs, institucijos reaguos – Aplinkos apsaugos departamentas, 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, kiti.  

Susirinkimo dalyvė Zita Gyvienė: Jūs mums labai gražią paskaitą papasakojot. Viskas pristatyta iš 

mokslinio taško. Turbūt esate išsilavinęs žmogus. Tikriausiai turite ir juristus, kurie jums pagal 

įstatymo raidę viską surašys. Bet mums, gyventojams, mūsų šeimai, kuri yra gretimo sklypo 

savininkai, mums ne tas pats. Mes sužinojome informaciją tik iš skelbimo. Jokio matavimo nebuvo. 

Jokios informacijos nebuvo. Mano tėtis, kai atsiėmė žemę, taip džiaugėsi kad atstatytas teisingumas, 

jis dabar karste apsivertė kai jūs planuojate krematoriumą šalia. Ačiū.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Gal galite pasakyti, koks pavojus 

yra dėl gyvūnų krematoriumo?  

Susirinkimo dalyvė Zita Gyvienė: Įsigilinkite – gyvūnų krematoriumas. Operuojate kažkokiais tai 

skaičiais, rodote atstumus – mes nesuprantame šitų sąvokų. Mes žmonės turintys visai kitus darbus, 

mes ne teisininkai, ne juristai, mes to nesuprantame.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Negaliu suprasti, jei kremuos 

kačiuką, šuniuką, kas atsitiks?  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Gerai, deginkite, bet 

kažkur kitur. Atitraukite objektą 2-3 km ir nebus problemos. Yra gyvūnų utilizacija Rietave. Panaši 

veikla.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jei turite omenyje „Rietavo 

veterinarinės sanitarijos“ įmonę, tai ten visai kita veikla, kurioje vyksta gyvūninių atliekų utilizacija 

- sterilizacija, kaulų miltų, riebalų ir kitų produktų gamyba. Kremavimas – paslauga, kai gyvūno 

savininkas atgauna kremuoto augintinio pelenus urnoje, jokia produkcija negaminama.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Problema ta, kad šalia 

yra kapinės. Atitraukite 2-3 km nuo kapinių ir nebus problemos.  
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Susirinkimo dalyvė Zita Gyvienė: Mes kaip šalia turintys gretimą sklypą puikiai žinome, kad ten 

elektros tinklai neprieina. Jūs pro mūsų sklypą elektros liniją klosite?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Pagal prisijungimo sąlygas.  

Susirinkimo dalyvė Zita Gyvienė: Mes irgi pasikeisime žemės paskirtį ir namą pasistatysime.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Rajono bendrasis planas šioje 

pramonės paskirties teritorijoje gyvenamųjų namų statyti neleidžia.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Kaip ūkininkas gali 

pasistatyti sodybą iki 80 m2.  

Asta Stalaučinskienė, Kaišiadorių r. sav. Vyriausioji architektė, vedėja: Aš esu savivaldybės 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja. Noriu paaiškinti. Nagrinėjamo objekto sklypui 

buvo darytas detalusis planas, jis galiojantis. Tai yra teritorijų planavimo dokumentas. Čia yra 

komercinės paskirties sklypas, kuriame suplanuota veikla – komercinė. Ir būtent šita 

(krematoriumo) veikla neprieštarauja galiojančiam teritorijų planavimo dokumentui.  

Susirinkimo dalyvis Taurintas Gyvis: Mes apie tai nieko nežinojome.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: 2009 metais buvo darytas šio sklypo 

detalusis planas.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Ten buvo autoservisui 

skirta. O tai kas atsitiko? Senatis nesuėjo? Iš žmogiškosios pusės geriau autoservisas nei gyvūnų 

deginimas.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Kodėl bus 26 vietų automobilių stovėjimo aikštelė?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Todėl kad pagal pastato 

užstatymo plotą tokios paskirties objektams statybos techninis reglamentas reikalauja suprojektuoti 

tiek parkavimo vietų stovėjimo aikštelėje.  

Asta Stalaučinskienė, Kaišiadorių r. sav. Vyriausioji architektė, vedėja: Jei leisite, papasakosiu visą 

priešistorę. Aš vienintelė iš savivaldybės ir kalbėjau su ūkinės veiklos organizatoriais, į mūsų skyrių 

skambino. MB „Amžinasis guolis“ pagal bendrąjį planą ieškojo, klausė, gal pas jus kažkur yra 

suplanuota vieta kuri tinka, gal gyvūnų krematoriumui yra skirtas kažkoks plotas. Atsakiau, kad 

bendrajame plane tokios paskirties objektai nenumatyti. Mes turime Kaišiadorių rajone Keturokų 

kaime augintinių kapines. Atsakė, kad jiems neaktualus toks objektas. Jis nėra suplanuotas. Tada, 

gegužės mėnesį, skambino, (MB „Amžinasis guolis“), ir elektroninių laiškų buvo. Gegužės mėnesį 

jau turėjote tą sklypą, kadangi prieš metus buvo pirkimo-pardavimo sandoris. Aišku, savivaldybė 

negali įtakoti ir neleisti žmonėms vystyti, pirkti ar sudarinėti sandorius. Tai jeigu žmonės nusipirko 

sklypą, kuriame yra žemės paskirtis – komercinė, tai jų (krematoriumo) veiklai jis yra tinkamas. 

Savivaldybei jie tikrai norėjo pristatyti, bet gegužės mėnesį mūsų savivaldybėje buvo reorganizacija 

tvirtinama. Būtent tomis savaitėmis vyko komitetai, buvo struktūros pakeitimai, naujų skyrių 

kūrimas, vadovai buvo užsiėmę. Aš atrašiau kad nėra galimybės (susitikti).  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Aš esu ir savivaldybės administracijos 

direktorė, ir aš esu Antakalnio kaimo gyventoja. Dalyvauju dvigubu formatu. Asta Stalaučiukienė 

papasakojo priešistorę, dabar mano klausimas, ar pokalbio metu buvo nurodyta konkreti vieta, ar 
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abstrakčiai, kad mes norėtume pasikalbėti apie savo verslą. Ar buvo konkreti vieta nurodyta? 

Konkretus objektas?  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Aš kalbėjau. Skambinau ir kalbėjau su ponia 

Asta pradžioje prieš įsigyjant sklypą. Mes apskritai domėjomės apie savivaldybės poziciją, 

išgirdome nerimą kadangi pačiuose Kaišiadoryse buvo lygiai toks pat pastatas, kuris, kaip suprantu, 

kurio pasekmės, kurio veikla buvo nepateisinama. Tikrai išgirdome tą nerimą dėl kvapų, dėl dūmų, 

dėl visų kitų dalykų. Tuo metu mes jau buvome nusižiūrėję šitą sklypą, įsivertinome preliminariai ir 

detalųjį planą ir visus kitus dalykus ir nusprendėme jį įsigyti dėl lokacijos, dėl patogumo, ir tikrai ne 

dėl to, kad ten šalia kapinės, tiesiog taip sutapo. Tuomet mes savivaldybėje norėjome pristatyti 

plačiau mūsų projektą su detalia lokacija ir su detalia vieta. Deja, nepavyko mums susitikti. Ką 

toliau mes darėme? Mes pirmiausiai norėjome atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 

norėjome būti pilnai įsitikinę, kad ta mūsų veikla, kurią mes planuojame organizuoti, neturės 

poveikio gyventojams ir aplink esantiems. Tai ką mes planuojame, statyti statinį, dar neatkeliavome 

į savivaldybę dėl statybų leidimo, kaip surašytos procedūros. Kaip ir minėjau, pirmiausiai norėjome 

įsitikinti, atlikti vertinimą kurį šiandien jums ir pristatėme. Jūs sakote, kad ne viską suprantate. Mes 

irgi ne viską suprantame, yra specialistai kurie tai daro, skaičiuoja ir kurie tai vertina, tikrina. 

Statinys, mes puikiai suprantame, kad jis gali kelti kažkokias neigiamas emocijas ir panašiai. Bet 

mūsų tikslas yra pastatyti tokį, ir visą teritoriją sutvarkyti taip, kad ji nedarytų to neigiamo 

moralinio poveikio apie kurį jūs kalbate. Teritorija bus apsodinta medžiais, gausiai apželdinta, ir 

pačio pastato konstrukcija bus pritaikyta aplinkai, vizualizacija buvo pateikta pristatymo metu. Gal 

ji kažkiek dar keisis, bus tobulinama projektavimo metu. Kai bus dokumentų derinimo etapas, 

pastatai nebus tokie, kaip kaminas ir kažkur suvežama, suverčiama deginimui. Jūs to kamino net 

nematysite.  

Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Mes supratome 

kad 2020 metais liberalizavo įstatymą, taip, teritorijų planavimo dokumentų, PAV-ų rengimo, 

teisingai?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Čia ne poveikio aplinkai 

vertinimo procedūra.  

Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Esmė, kad dabar 

kažkiek liberalizuota, anksčiau buvo griežčiau. Vienas dalykas, tikriausiai labai daug vertinimų 

pristatėte. Visą laiką žinote, kad moralinė pusė egzistuoja šitame dalyke. Mums (savivaldybei) 

pristatinėjo ne vieną. Pavyzdžiui, pasakysiu kad mes skatiname verslą, bet mes visą laiką žinome 

kad su moraline dalimi mes turėsime reikalų. Kaip rasti tinkamą žodį ir pasakyti kad turtas, senolių 

pagerbimas, kaip bus su jais? Visi laidoja, ir lapkričio mėnesį 2 išeigines turime ne tam, kad 

namuose laiką leisti. Aš suprantu, norite (sklypą) apvilkti. Bet kiek dabar verslas yra pridaręs tokių 

dalykų kaip, pvz., įsikuria servisas, atsiranda atstumus pažeidžiantis veiksmas kaip padangų 

sukrovimas, garsai atsiranda. Tada iškart sako – o kur buvo savivaldybė? Čia dėl kontakto 

nebuvimo su savivaldybe čia antras klausimas ir jis nebus paliktas taip ramiai. Mes apsirašysime su 

viskuo, kad kas pas mus ateina su verslu, visgi bent turėtų pareigą, kiek tai neprieštaraus 

aukštesniems teisės aktams, bet ko gero to reikės. Dabar administracija apie PVSV sužino iš 

skelbimo.  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Mes inicijavome.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Ar jūs tiesiogiai kreipėtės? Ar jūs 

sulaukėte kontakto su specialistu, kuris gali susirgti, išeiti iš darbo, ar dar kitos priežastys. Jūs 

pradėjote kontaktą, nesulaukėte teigiamo atsakymo, ar jūs kreipėtės į vadovus? Nes jūs su vadovais 
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norėjote susitikti. Kontaktai viešai skelbiami. Aš sužinojau informaciją iš gyventojo, kuris man 

paskambino. Mes irgi neturime tiek laiko kad laikraščius perskaityti. Lygiai taip pat į administraciją 

joks oficialus dokumentas neatėjo. Tą sekmadienį kai sužinojau, pirmadienį iš pačio ryto pradėjau 

tikrinti ar nėra kokio kito dokumento. Radau tik 2 dokumentus – prašymą suteikti adresą jūsų 

įsigytam sklypui, ir išduoti detaliojo plano kopiją. Viskas, daugiau jokios dokumentacijos 

neradome. Šiuo atveju jūs kaip ir pabandėte rasti kontaktą, bet iš principo nesulaukę atsako 

nesiėmėte papildomų priemonių kad vadovus pasiekti. Mes nesame niekur pasislėpę.  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Ką tik minėjote, kad savivaldybėje vyko 

reorganizacija.  

Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Jūs pirmą dieną 

versle esate? Kas vadovauja savivaldybės administracijai? Be mero. Direktorius, pavaduotojai, 4 

vadovai yra. Bent su vienu kontaktas, ir informacija suvaikščios.  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Viskas priklauso nuo savivaldybės ir nuo visų 

skirtingų struktūrų. Būna tokių, kur nusiunčia pas specialistus, ir mes nuo ten ir pradėjome.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Jei su specialistu nesulaukiate rezultato, 

toliau keliaujate. Jūsų tikslas yra susitikti su vadovais. Kitas dalykas, kai pirmadienį aš kalbu su 

seniūne, ir klausiu, kodėl ji neinformavo mūsų apie įvyksiantį tokį susirinkimą, seniūnė man teigia, 

kad dokumentus atvežę žmonės sako, kad susitikimas administracijoje įvyko. Galvoju, gal aš 

atostogose buvau, gal tuo momentu sirgau ir nežinau, jokios informacijos apie susitikimą aš 

administracijoje neradau. Tai žmonių klaidinimas, jei toks įvykęs, yra gėdingas ženklas iš jūsų 

pusės.  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Aš lygiai taip pat galiu mesti akmenuką į jūsų 

pusę. Bet mes susirinkome ne akmenukus mėtyti vieni kitiems, o kalbėtis! 

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Šiuo atveju žmonės vertina, kad 

savivaldybė jų neinformavo.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Visų pirma, savivaldybė nėra 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos subjektas, visų antra, savivaldybė ar jos 

pavaldžios struktūros nėra suinteresuota visuomenė, kuri dalyvauja kaip visuomenės atstovai šiame 

procese, tai apibrėžia PVSV tvarkos aprašas. Visuomenės informavimas vyksta per seniūniją, kaip 

tai apibrėžta Tvarkos aprašo 12 punkte.  

Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Čia ir yra 

problema, kai atsiverti sausą įstatymą ir jūs pagal jį darote viską kaip reikia.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Mes negalime nusižengti nuo 

nustatytų viešinimo procedūrų.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Bet papildomų veiksmų galima imtis.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Savivaldybė nėra nei PVSV 

vertinimo subjektas nei suinteresuotos visuomenės atstovai, ir šiame procese savivaldybė neturi 

dalyvauti.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Savivaldybė pagal įstatymą tai taip, nėra 

subjektas, bet gyventojams reikia pasakyti apie tokį objektą (...) 
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Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Turime 

problemą, paliekame emocijas, einame link problemos sprendimo. Pavyzdžiui, gali gyventojai 

paprieštarauti dėl jūsų pasirinkimo?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Gyventojai gali teikti 

pasiūlymus kaip suinteresuota visuomenė. Pasiūlymas turi atitikti tam tikrus kriterijus: pasiūlyme 

reikia pateikti vardą, pavardę, arba juridinio asmens pavadinimą, adresą ir datą, taip pat išdėstyti 

motyvus ir faktus, kuo grindžiamas šitas pasiūlymas.  

Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Tai kreiptis kur? 

Į teismą, administracinių ginčų komisiją?  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Nepainiokim dabar. Kalbame apie tai, kiek 

dar daug žingsnių bus iki tol, kol apskritai kažkokia tai veikla vienoje ar kitoje vietoje, seniūnijoje 

ar savivaldybėje vyks. Šioje vietoje mes dabar kalbame TIK apie poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimą. Ir tik apie šitą projektą. Jūs žinote, kad dar bus statinio projektavimas ir viešinimas. 

Pirminis etapas buvo bandymas susisiekti su savivaldybe, buvome pasiruošę pristatyti tą projektą.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Jūs apie savo verslą norėjote pakalbėti, 

ne apie konkretų projektą.  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Mes ieškojome komercinės paskirties žemės 

sklypo. Buvo didžiulis klausimas dėl kapinių. Ir kai gavome sklypą, šalia kapinių buvo įvažiavimas, 

o mes pastatą atitraukėme kaip įmanoma toliau nuo kapinių, tai priminsiu, kad šalia kapinių buvo 

projektuojamas autoservisas su visom dirbtuvėmis ir kt.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Bet jo nepastatė.  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Mes nežinome kas ten ką darė. Mes pirkome 

pagal skelbimą sklypą, ir jis buvo komercinės paskirties žemės sklypas, su numatytu autoservisu. 

Tuomet norėjome pristatyti. Taip, komunikacijos prasme teisingai, ir vieni ir kiti padarėme klaidų, 

bet, mes puikiai suprantame, kad procesas turi vykti pagal įstatymus. Šiandien mes pristatome 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, ir dėl jo gauname pastabas, pasiūlymus, rengsime 

atsakymus nustatyta tvarka. Po to vyks kiti etapai – pastato planavimas, viešas pristatymas.  

Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Bus techninio 

projekto parengimo stadija su viešinimu, su viskuo?  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Taip.  

Voldemaras Maziliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas: Kada mes apie 

jo viešinimą sužinosime?  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Apie projektavimą dabar kalbos nėra. Mes 

preliminariai nustatėme vietą ir vizualizaciją, dirbame su architektu, kuris pats darė savo diplominį 

darbą apie gyvūnų krematoriumą ir bandė pritaikyti sakralinei vietai, įskaitant ir tai, kad šalia yra 

kapinės, atsižvelgė ir į pastato projektavimą. Tas pristatymas bus kitas, turintis savo procedūras ir 

seką kaip numatyta teisės aktuose, kurioje savivaldybėje yra vienas iš pagrindinių veiksmų.   

Angelė Rabačiauskienė, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorė: Norėjau paklausti, mažoji 

bendrija „Amžinasis guolis“ – jūs sukūrėte, ar ne? Pavadinimas toks lyg ir poetiškas būtų. Čia 

kapinės, čia žmonės amžinybėje guli. Dabar čia „Amžinasis guolis“. Kaip vadinsis krematoriumas?  
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Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Įmonė valdanti taip ir vadinasi, o apie 

krematoriumo pavadinimą dar negalvojome.  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Grįžtant prie technologinio proceso ir kas 

pasakyta iš poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, tai tikrai įranga yra pasirinkta ta, kuri atitinka 

visus aplinkosauginius reikalavimus, tai yra aukšta degimo temperatūra – 850 laipsnių, prie kurios 

sudega visi kvapai ir biologinės medžiagos, ir nėra jokių kvapų. Apie (gyvūnų krematoriumo) 

projektą Klaipėdos regione, kokia įranga stovi, tikrai nežinome ir negalime pasakyti. Šio mūsų 

pasirinkto gamintojo krematoriumas yra atidarytas Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje prie 

kapinių, visiškai naujas. Pirmas kremavimas buvo prieš 2 mėnesius, sėkmingai veikia. Mes esame 

aplankę krematoriumus Švedijoje, ir žmonių ir gyvūnų, Krematoriumas kapinėse, prie bažnyčios, 

gretimas pastatas.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Jeigu kvapų jokių nėra, 

galite pas save kieme pasistatyti.  

Kielienė Elena, susirinkimo dalyvė: Gimiau ir augau Antakalnyje, sveikinu savo naujus kaimynus. 

Turiu vaikų ir anūkų. Ar jie galės pasistatyti namą sklype, kuris yra prie planuojamo krematoriumo? 

Krematoriumas kaip griaustinis iš giedro dangaus. Čia praeina kelias, čia 4 ha mūsų žemės, 

ribojamės su šiuo sklypu. Kapinėse visa giminė palaidota. Mes esame katalikiška Lietuva, 

atskirkime žmones ir gyvūnus. Tai kaip dabar mano vaikai čia galės pasistatyti namus? Dabar pas 

mus sklype auga bulvės, burokai, kopūstai, labai gera žemė, ir iš viso čia buvo mūsų 16 ha. Čia 

šalia mirusiųjų vieta. Vilniuje žydai išsireikalavo kad neleistų statyti tokio objekto, o čia galima bus 

statyti ką nors ar negalima? Kas parodė, kad šis Antakalnio kaimo žemės sklypas yra laisvas?  

Eugenija Genevičienė, Rumšiškių seniūnė: Užrodyti tikrai niekas neužrodė. Žmonės skelbimus 

randa.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Iš kur jūs nupirkote šitą sklypą?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Sklypas buvo pardavinėjamas, radome jį 

nekilnojamo turto portale aruodas.lt.  

Kielienė Elena, susirinkimo dalyvė: Kokie gyvūnai bus kremuojami?  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Gyvūnai iki 50 kg, šunys, katės.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Pristatydamas jūs pasakėte – gyvūninės kilmės atliekos.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Negyvų gyvūnų kūneliai ir yra 

gyvūninės kilmės atlieka, kaip apibrėžia įstatymai. Taip, negyvas gyvūnas yra tam tikros rūšies 

atlieka. Jei jūs atidžiai skaitėte Ataskaitą, viskas aiškiai parašyta šiuo klausimu.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Mes nematėme ir neskaitėme šios ataskaitos.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Ataskaita buvo visiems 

prieinama – ir seniūnijoje, ir internete paskelbta pilnos apimties ataskaita su visais priedais.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: 40 tonų per metus utilizuojamų atliekų? Ar neatsiras dar šalia 

krematoriumo dar kažkas?  

143



Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Tai yra projektinis pajėgumas 

kurį galėtų pasiekti. Tai yra maksimali riba, ir nebūtinai ją pasieks.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Pavyzdžiui, kiaulių maras, visą fermą utilizuoti reikės. 

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Tai naminių augintinių 

krematoriumas, ne iš fermų.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Noriu papildyti, jei jie sugalvos 

dar ką nors statyti, negali padaryti jokio judesio be valstybės institucijų leidimo. Reikės visus 

leidimus derinti iš naujo. Galima daryti tik tai, kas yra suplanuota ir suderinta.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Bet vėl sugalvos 

pakeisti planą, paskirtį ir didins.  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Tuomet vėl turės praeiti visas 

procedūras iš naujo.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Paims ir padidins galą. 

Paprastai.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Savavališkai be leidimų 

negalima didinti.  

Kielienė Elena, susirinkimo dalyvė: Kodėl nerado vietos Rumšiškėse, ar dar kitur? Mes 

krematoriumo nenorime.  

Eugenija Genevičienė, Rumšiškių seniūnė: Seniūnė pirmą kartą apie šitą objektą sužinojo, kai 

rengėjai susisiekė ir pasakė, kad nori viešinti šį projektą (ataskaitą). Pagal įstatymus mes turime 

priimti. Kiek čia pas mus buvo poveikio visuomenės sveikatai vertinimų, visi ateidavo į seniūnija, 

visi susirinkimai seniūnijoje vyko. Aš čia esu tam, kad žmones po darbo priimčiau, ir vykdyčiau 

įstatymą, kaip yra numatyta.  

Asta Stalaučinskienė, Kaišiadorių r. sav. Vyriausioji architektė, vedėja: Atsakysiu dėl to žemės ūkio 

paskirties sklypo, kuris ribojasi. Pagal Kaišiadorių r. bendrąjį planą ten gyvenamoji statyba yra 

negalima. Ir nenumatyta. Nebus pakeista į gyvenamą teritoriją kadangi galima pramonė, 

sandėliavimas. Tai yra Kaišiadorių rajono savivaldybės dokumentas, galite su juo susipažinti. Jis 

yra seniai patvirtintas.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: O jeigu žemės 

paskirties sklypas, ar aš kaip ūkininkas galiu pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų namą?  

Asta Stalaučinskienė, Kaišiadorių r. sav. Vyriausioji architektė, vedėja: Ne, negalima statyti namų. 

Kaip matote Bendrajame plane, čia yra numatyta violetinė zona – pramonė ir sandėliavimas. 

Galima statyti tik tokios paskirties objektus. Dabar kitas dalykas. Kalbant telefonu aš visas abejones 

išsakiau. Pvz., kas garantuos, kad nebus vežamos gaišenos kažkokių gyvūnų, iš paukštynų, kurių 

aplinkui yra labai daug, ir ar nebus kaip utilizacijos gamykla. Tai tikrai viską išsakiau.  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Dėl to ką galėsime ar ko negalėsime deginti. Ta 

veikla yra reglamentuojama. Leidimus išduota Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Yra 2 

skirtingi leidimai, kurie yra išduodami – yra naminių gyvūnų deginimas, tai mes kalbame ne apie 

kiaules ar karves – mes deginsime šunų ir kačių kūnus. Visom kitom kategorijom taikomi visai kiti 
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leidimai. Jeigu mes pažeisime, ko mes tikrai neplanuojame, leidimas bus panaikintas ir mes būsime 

uždaryti.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Jūsų ataskaitos analizėje rašoma pagal 

klasifikatorių – kad į šią klasę įeina: žmonių palaikų laidojimas arba kremavimas, gyvūnų lavonų 

užkasimas arba sudeginimas ir su tuo susijusi veikla, mirusiųjų paruošimas laidoti arba kremuoti, 

balzamavimas ir laidotuvių biurų veikla, laidojimo ir kremavimo paslaugų teikimas, laidojimo biurų 

įrengtų patalpų nuoma, kapaviečių nuoma arba pardavimas, kapaviečių ir mauzoliejų priežiūra.  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Jūs cituojate tai, kas yra įmonės veikla pagal 

EVRK (ekonominių veiklų rūšių klasifikatorių), pagal kurį įmonėms priskiriamas veiklos rūšių 

kodas. Ten yra daug veiklų, mes negalime apimti ir vykdyti visas, tačiau mūsų veikla patenka į šią 

grupę.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Tai šiame sklype visų šių veiklų vykdyti 

neplanuojate?  

Aušra Keniausytė, MB „Amžinasis guolis“ atstovė: Ne. Vien tik leidimų gavimas, kad gali užsiimti 

kita veikla, nesuteikia jokios teisės, jeigu ji yra reguliuojama kitais teisės aktais.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Sklypas didelis, kas gali žinoti kas bus 

ateityje?  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jeigu jie norės ateityje vykdyti 

naują veiklą, jie turės iš naujo praeiti visas procedūras.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Tai tada galite susipirkti gretimus sklypus. Galėsite dar didesnę 

veiklą vykdyti.  

Vytenis Tomkus, meras: Man įdomiau būtų dalyvauti gamybinių patalpų, ar daugiabučių namų 

pristatyme. Deja, tenka dalyvauti tokios veiklos pristatyme. Iki šiol buvo klaidų, kurias padarėte, 

galėjote išvengti. Žinant Vilniaus patirtį, kai planavo ten statyti krematoriumą ir kokia ten buvo 

reakcija, tai visais atvejais pradėti reikia ne nuo tokių susitikimų ir skelbimų laikraštyje. Turėjote 

galimybę susitikti su savivaldybės vadovais, jei nepavyko per architektę, yra tiesioginiai kontaktai, 

galėjote kreiptis. Ruošiantis tokiems susitikimams, praverčia konsultacijos su viešųjų ryšių 

agentūromis, ką jos patartų. Gyventojų nuogąstavimus renkantis vietą prie kapinių galima iš anksto 

numatyti ir galimas reakcijas. Nežinau kokias turėjote alternatyvas, iš kiek objektų rinkotės tą vietą. 

Man atrodo patys suprantate, kad ne pačią geriausią vietą pasirinkote. Nežinau, ar yra galimybė 

keisti, ir, galbūt, rinktis kitą vietą, o šitą sklypą parduoti. Bendraujant su gyventojais taip, 

savivaldybė formaliai, oficialiai šioje procedūroje nedalyvauja, bet kaip gyventojų atstovai 

dalyvaujame, esame priversti, kitaip negalime. Mums svarbu gyventojų interesai ir kad rasti tą 

balansą, sprendimus, susitarimus. Siūloma suorganizuoti gyventojams išvyką, išvyką į tą vietą kur 

veikia realiai, kad galėtų įsitikinti. Bet nežinau, ar tai išsprendžia klausimą. Šiuo atveju vieta nelabai 

tinkama parinkta, nors ir atitinka tuos aplinkosauginius, kitus parametrus. Tai didesnė ar mažesnė 

nepagarba tai gretimybei, tarkime, kapinėm, ją galima įžvelgti. Nors tai nėra aprašyta ir laisvai 

pamatuojama, ta neapčiuopiama neįvertinama moralinė žala ar nepasitenkinimas, jį reikia kažkaip 

bandyti atsverti. Nežinau, pavyks jums atsverti, ar nepavyks, Savivaldybė, pagal teisės aktus, tiek 

mūsų specialistai žiūrės ir dalyvaus. Ir statybos leidimų dokumentus, ir kitur, mes, be abejo, 

žiūrėsime. Bet kaip jūs susitarsite su vietos bendruomene, kad nebūtų kažkokių akcijų, nes jūsų 

objektas gali tapti visai nepatraukliu. Nors ir pastatysite gražų, atitinkantį visas sąlygas, bet jei šis 

objektas plačioje erdvėje bus nušviestas kaip nepatrauklus, tai gal čia niekas nenorės vežti tų 
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gyvūnų. Nežinau, ar ne per vėlus laikas, jums reikia įsivertinti, ar nėra kitų alternatyvų, galbūt kitur 

yra kur gretimybės ne tokios, gal paprasčiau būtų vystyti tą veiklą. Jeigu ne, bandyti kalbėti su 

gyventojais. Čia oficialus susirinkimas, bet galima dar 5 neoficialius daryti, esant reikalui, tartis su 

gyventojais ir seniūnaičiais ir visais kitais, vežti į analogiškus objektus, kad parodyti, kad įsitikintų. 

Gal kažkokias kompensacijas pasiūlyti bendruomenei, vardan to, kad bendruomenė sutiktų. Čia 

erdvė deryboms. Mes, savivaldybė, kaip gyventojų išrinkti atstovai, stengsimės atstovauti gyventojų 

interesus. Čia savivaldybei naudos iš šios veiklos praktiškai nėra kad atsiranda krematoriumas. Jei 

atsiranda gamybinė įmonė, daug darbo vietų, tada būtų ir savivaldybei interesas, nekilnojamo turto 

mokesčio surinkimas. Čia savivaldybės intereso nėra. Mūsų siūlymas ir prašymas rasti kalbą su 

gyventojais, kad išvengti nemalonumų tolimesnėse etapuose. Gal, pastačius, ir atitiksite visus 

reikalavimus, gal ir gausite leidimą, pastatysite, klausimas ar jis bus veikiantis. Labai prašome 

įsiklausyti į gyventojų pastabas ir pageidavimus, kiek įmanoma, stenkitės taisyti tą padėtį.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Kodėl nereikia gretimo sklypo sutikimo?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Nagrinėjamo sklypo detalusis 

sklypas, kurio tikslas buvo pakeisti žemės paskirtį, buvo daromas 2009 metais. Tuomet buvo 

informuoti gretimų sklypų savininkai.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: O senaties terminai? Kodėl namui statyti nėra senaties termino?  

Susirinkimo dalyvis Taurintas Gyvis: Detalusis planas buvo daromas autoservisui.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Detaliojo plano tikslas buvo 

pakeisti žemės ūkio paskirtį į komercinę.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Dvigubi standartai. Jei eilinis žmogus nori namą pasistatyti, jis 

turi eiti derinti.  

Asta Stalaučinskienė, Kaišiadorių r. sav. Vyriausioji architektė, vedėja: Detalusis planas galioja 

neterminuotai. Jei čia kažkokį labai aukštuminį bokštą statytų, ir ant sklypo ribos, tada reikėtų 

kaimynų sutikimų. Dabar, šiuo atveju, nei sutikimų, nei žemės matavimų nereikia.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Kadangi ketvirtadienį buvo užduotas 

klausimas, kodėl savivaldybė neinformavo, kodėl sklypas perkamas, dar kartą visiems noriu 

pasakyti, kad savivaldybė net nežino tokių atvejų, kad sklypai yra parduodami. Gretimų sklypų 

savininkai yra informuojami tuo atveju, jeigu parduodama žemės ūkio paskirties žemė. Kadangi šis 

sklypas yra komercinės paskirties žemė, todėl ir nesiūloma šalia esantiems sklypams įsigyti. Žemės 

paskirtis, kaip ir buvo minėta, buvo detaliuoju planu pakeista į komercinę 2009 metais. 

Ketvirtadienį buvau atsinešusi dokumentus, rodžiau. Tai su gretimų sklypų savininkais 2009 metais 

buvo atliktos procedūros, gretimų sklypų savininkai informuoti. Tokia bendra informacija, nes 

šiandien vėl išgirdau, kodėl nebuvote informuoti.  

Susirinkimo dalyvė Zita Gyvienė: Kai buvo keičiama žemės paskirtis, privalėjote mus informuoti.  

Asta Stalaučinskienė, Kaišiadorių r. sav. Vyriausioji architektė, vedėja: Buvo rajoniniame 

laikraštyje skelbimai, buvo registruotais laiškais informuoti gretimų sklypų savininkai. Štai 

detaliojo plano byla, yra viskas įsegta.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Nieko negavome.  
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Asta Stalaučinskienė, Kaišiadorių r. sav. Vyriausioji architektė, vedėja: 2009 metais gavote. Yra 

laiškų kopijos su gavimo patvirtinimu.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Žemės paskirtį pakeitė, o dabar pastatas kitoks nei buvo.   

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Žemės paskirtis ta pati – komercinė. Ne 

pastatas čia buvo planuojamas, o žemės paskirtis keičiama į komercinę.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Dėl vandens klausimas. Kur viskas bėgs?  

Vidmantas Malinauskas, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas: Vertintojai atsakė. 

Ten yra numatyta ir vandens išgavimas iš gręžinio, ir vietinis nuotekų valymo įrenginys.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: O kur tos nuotekos?  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Yra efektyvūs įvairių gamintojų 

vietiniai biologinio valymo įrenginiai.  

Vidmantas Malinauskas, Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas: Išvalytos nuotekos 

gali būti išleidžiamos į griovį, į smėlį,  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Gal pas mane į Strėvą?  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Gali būti išleidžiama ir į upę. 

Išvalo iki tokių koncentracijų, kad galima išleisti į aplinką.  

Susirinkimo dalyvė Zita Gyvienė: Kiek kainuos visas jūsų objektas? Koks atsiperkamumas 

planuojamas? Kaip greitai planuojate pelną turėti?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Tai yra mūsų verslo klausimai. Apie verslo 

planus nenorime apie tai kalbėti. Mes negalime net norėdami pateikti visus atsakymus. Statybų 

kaina kai buvo planuojama prieš metus buvo viena, dabar kainos ženkliai išaugo.  

Susirinkimo dalyvė Zita Gyvienė: Kokia sklypo kaina?  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: apie 50 000.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Išgirdote visų 

nuomonę, ką planuojate daryti?  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Planas, kaip ir yra, pristatyti poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą, gauti pasiūlymus ataskaitai, ir pabandyti konstruktyviai į juos 

atsakyti. Tai pagrindinis planas. O tolimesnio plano, kaip ir minėjome, nei projektavimo, nei 

statybos projektų nėra rengiama.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Kalbu apie žmones.  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Meras išsakė gražių idėjų, pastebėjimų, 

grįžus susėsime, aptarsime, pagalvosime apie mero pasiūlymus, bandysime kažką daryti. Mero 

pasiūlymai išgirsti.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: O gyventojų?  
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Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Kadangi meras sakė, kad atstovauja 

gyventojus, išgirdome.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Iš čia iškeldinti.  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Iškeldinti iš čia nieko nežadame.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Krematoriumą iš šito 

sklypo iškeldinti. Neplanuojate?  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Mes turime galimybę skųsti?  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Atskirkime tuos kelis procesus. Šiandien 

mes viešiname PVSV ataskaitą. Šios dienos klausimas šitas. Pagal visas procedūras yra daug 

žingsnių, kurie turi būti praeiti, ir lygiai taip pat viešinami, derinami su savivaldybe, su gyventojais. 

Nuo to niekur nedingsime.  

Susirinkimo dalyvis Taurintas Gyvis: Buvo paminėta, kad eksploatacija prasidės kitų metų trečią 

ketvirtį, kas yra už 7 mėnesių nuo dabar.  

Darius Stankevičius, MB „Amžinasis guolis“ atstovas: Čia optimistinis variantas jeigu viskas eitųsi 

sklandžiai ir be trukdžių, kurių šiai dienai yra. Taip, labai optimistinis variantas.  

Angelė Rabačiauskienė, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorė: Kaip ir minėjote, žmonių 

pasiūlymus vertinsite. Jei visi rašys kad nenoriu, pasiūlymai bus protestuojantys. Kas bus tada?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Pasiūlymai turi būti pagrįsti ir 

argumentuoti.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Mes nebaigsime dabar 

teisės, kad jums argumentuoti, kad pasakyti kodėl nenorime.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Pasiūlymai turi atitikti tam 

tikrą formą, būti pagrįsti. Jei parašo kad „nenoriu“, tai kaip galima įvertinti tokį pasiūlymą? 

Parašykite paprastai motyvus kodėl nenorite, tuomet įvertinsime.  

Angelė Rabačiauskienė, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorė: Man atrodo, pažvelgus subtiliau, 

tikriausiai ir baiminatės to nenoro. Sakote, apsodinsime sklypą medžiais. O mintys? Suprantate?  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Dar kol tie medžiai 

užaugs. 

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Mes nenorime. Nuodysite mūsų anūkus.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Atsiųskite prašau 

pristatymo medžiagą ir kaip teikti pasiūlymus.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Atsiųsime elektroniniu paštu.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Būtų jūsų projektas 

kitoje Alytaus kelio pusėje, nebūtų nepasitenkinimo. Ieškokite Kaune, laisvojoje ekonominėje 

zonoje.  
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Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Čia sprendžia ūkinės veiklos 

organizatorius.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Tai sakėte – galima 

teikti pasiūlymus. Mano pasiūlymas statyti laisvojoje ekonominėje zonoje prie šiukšlių deginimo. 

Statykite ten šalia krematoriumą. Tarša vis tiek nesiskirs, nieko nenuodysite. Galite statyti prie 

didmiesčio. Bus arčiau vežti. O čia yra kapinės! Šalia kapinių! Kodėl būtent prie kapinių? Jūs 

lyginate žmogų su gyvūnu.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Visi gyvūnus mylime. Nematau 

čia problemos.  

Neprisistačiusi susirinkimo dalyvė: Gyvūnėliai turi savo vietas. Neguli su mumis.  

Neprisistatęs susirinkimo dalyvis: Tai ką gyventojai gali daryti, rašyti? Ir kas toliau? Lauksime 

techninio projekto? Projektinių pasiūlymų?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Dar kartą pakartoju, kad iki 

gruodžio 13 d. galima teikti pasiūlymus dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos. 

Pateikti galima elektroniniu paštu info@dge.lt arba atsiųsti paštu adresu Smolensko g. 3, Vilnius.  

Angelė Rabačiauskienė, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorė: Žmonių parašų, protestų jums 

nereikia siųsti?  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Ne, mes nesame institucija 

kuri priima peticijas ar daro sprendimus.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Mes prie bylos 

pridėsime žmonių pretenzijas.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Mes priimame vertinimui 

visuomenės motyvuotus pasiūlymus ir sprendžiame, ar pasiūlymas pagrįstas ar ne.  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Šis susirinkimas yra 

protokoluojamas, atsakinga institucija matys ir jūsų motyvus, ir pasiūlymus ir priims sprendimą. 

Visi dalyvių pasisakymai yra įrašomi ir bus pateikti protokole. Į raštu pateiktus klausimus mes 

atsakysime raštu, kopijas taip pat pateiksime Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.  

Andrius Navardauskas, Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės pirmininkas: Ar matysime kas bus 

surašyta protokole?  

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Taip, jau sakėme, kad protokolas 

bus viešinamas.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Pastebėjome, kad čia nenumatytas 

apželdinimas ties kapinių sklypu. Kokio dydžio bus pasodinti augalai, kad kuo mažiau matytųsi iš 

visur tas objektas?  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Čia nėra problema tas 

apželdinimas.  
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Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Galite rašyti pasiūlymus kiek 

ir kokių augalų norite. Šiame jūsų rodomame brėžinyje dar iki galo nepriimti sprendimai dėl 

apželdinimo.  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Planuojame apželdinti visą sklypo perimetrą, 

ir ne tik patvorį visžaliais augalais, greičiausiai tai bus pušys.  

Vaida Babeckienė, savivaldybės administracijos direktorė: Procedūros bus tęsiamos, bus 

projektiniai pasiūlymai, sprendiniai turės atsirasti projektiniuose pasiūlymuose.  

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Iš seniūnės išgirdome 

nuogastavimą dėl saugumo kapinėse, dėl apšvietimo, dėl šiukšlinimo.  

Linas Stepanauskas, MB „Amžinasis guolis“ vadovas: Aš manau, kad mūsų planuojamas objektas 

kapinėms saugumo sukurs. Kaip ką tik sakiau, visą sklypą planuojame apželdinti, kitas dalykas, 

kaip objektas jis bus stebimas, nėra problemų vaizdo stebėjimo kamerų pastatyti daugiau. Bus 

atvesta elektra, bus lauko apšvietimas. Taip pat bus galimybė įrengti apšvietimą kapinėse.  

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“: Jei daugiau klausimų dėl 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nėra, galime užbaigti susirinkimą, dėkojame 

kad atvykote.  

 

Daugiau klausimų, susijusių su MB „Amžinasis guolis“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

ataskaita nebuvo. Susirinkimo organizatoriai padėkojo dalyviams už dėmesį.  

 

 

 

Viešo susirinkimo pirmininkė     Živilė Kaminskienė 

 

 

 

Viešo susirinkimo sekretorius       Aleksandras Kirpičiovas 

 

 

 

 

 

Protokolas pasirašytas 2022 m. gruodžio 6 d. 
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