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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 klasifikatorius
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 nebuvo atliekamos, nes planuojama ūkinė veikla nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose įrašytų veiklų sąrašus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (TAR, 201906-19, Nr. 9862) 3 priedo 2 lentelės 10 p., krematoriumui taikomas 200 m normatyvinis SAZ dydis.
Siekiant nustatyti ir įteisinti MB „Amžinasis guolis“ sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas 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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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

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, juridinio 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 departamento 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 kremavimas, 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; kapaviečių ir mauzoliejų priežiūra.
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3.2

Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija
(teikiamos paslaugos, jų pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų (teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika);
Gaminama produkcija

Planuojamame statyti ir eksploatuoti krematoriume bus teikiamos naminių gyvūnų palaikų kremavimo 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 vykdymui 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 įvertinus vietovės hidrogeologines sąlygas. Gręžinio vieta bus parinkta vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 41 str. reikalavimais.
Patalpoms šildyti ir vėdinti bus naudojami šilumos siurbliai „oras-vanduo“, naudojantys atsinaujinančius 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 tikslinami 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 parenkamas pagal gyvūno svorį ir dydį). Gyvūnų kūnai bus laikomi krematoriumo patalpose įrengtuose 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).
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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 susidariusių 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 dioksidas, azoto oksidai) bus išmetami į aplinkos orą per kremavimo įrenginio kaminą (stacionarų aplinkos 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.
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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, pabaigą ir pan.
Jokie pašaliniai daiktai, tokie kaip plastikas, audiniai ar sintetinis pluoštas kremavimo metu deginami 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 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.

1 pav. Technologinio proceso schema
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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, pažymėtas 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).

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, siekiant 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 skaičiavimus.
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
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

11
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 prieduose įrašytų veiklų sąrašus.

3.6

Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos

Planuojamo statyti naminių gyvūnų krematoriumo veiklos, vietos ir vykdymo technologijos alternatyvos nenagrinėjamos. Sklypas yra tinkamas planuojamai ūkinei veiklai dėl pakankamo (didesnio nei normatyvinis SAZ) atstumo iki kitoje magistralinio kelio A1 pusėje išsidėsčiusių artimiausių 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., Kaišiadorių 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;
✓ 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 atstumas 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 gyventojai(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

5

3

MB „Amžinasis guolis“ PŪV sklypas

4

1

EKSPLIKACIJA:
1 – Antakalnio kaimo kapinės
2 – artimiausia gyvenamoji teritorija
3 – jungiamasis kelias
4 – magistralinis kelias
5 – krašto kelias

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: Antakalnio 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;
UAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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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“. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje (išrašas pateiktas 4 priede) nurodytas žemės sklypo įregistravimo 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 infrastruktūros apsaugos zonos (0,1405 ha).
MB „Amžinasis guolis“ PŪV sklypas į vandenviečių apsaugos zonas nepatenka. Artimiausia
geriamo gėlo vandens vandenvietė – UAB „Norsvin Lietuva“ Būblių (Nr. 5709, geologinis indeksas agl III bl-gr). Iki šios vandenvietės – apie 837 m pietvakarių kryptimi.
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4.3

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

Sklypas yra inžinerinės infrastruktūros požiūriu neišvystytoje teritorijoje. PŪV teritorijoje bus projektuojami 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 nesusidarys.
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 suskystintas dujas. Tuo tikslu bus eksploatuojamas 150 kW galios suskystintų dujų degiklis pirminėje 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 atliekų (20 03 01). Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant 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 patvirtintomis 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
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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 susidarymo šaltiniai pateikti 1-oje lentelėje.
1 lentelė. Susidarysiančios atliekos ir jų kiekiai per metus
Kodas
20 03 01
15 02 02*
15 02 03
19 01 12
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
19 08 99

Atliekos
Atliekų susidarymo šaltinis
Pavadinimas (patikslintas pavadinimas)
Mišrios komunalinės atliekos
Administracinė veikla
Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip
Išsiliejusių skysčių surinkimas,
neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai
valymas
drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis
Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir Išsiliejusių skysčių surinkimas,
apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02
valymas
Pelenų
apdorojimas
po
Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11
kremavimo
Popieriaus ir kartono pakuotės
Administracinė veikla
plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas))
Administracinė veikla
pakuotės
Medinės pakuotės
Administracinė veikla
Metalinės pakuotės
Administracinė veikla
Kitaip neapibrėžtos atliekos (vietinių buitinių
Administracinė veikla
nuotekų valymo įrenginių dumblas)

Numatomas
kiekis, t/m
5,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0004

Susisiekimo, privažiavimo keliai
MB „Amžinasis guolis“ teritorija pasiekiama nuo viešojo naudojimo magistralinio kelio A1, rajoninio kelio Nr. 129 ir vietinio privažiavimo kelio atkarpomis. Transporto priemonių įvažiavimas 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 reikalavimus, 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 paskirties 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 susijusių 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. Pirmoje 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 inventory guidebook 2019, 1.A.4 Small Combustion 2019“ metodikos 3.8 lentelėje pateiktais teršalų 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 metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; galiojanti suvestinė 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
Pirmos deginimo
kameros dujinis degiklis
(150 kW)
Antros deginimo
kameros dujinis degiklis
(220 kW)

Taršos
šaltinio
Nr.

Įrenginio
galia, MW

Įrenginio veikimo
laikas,
val./metus

Pagaminamas
energijos kiekis,
MWh/metus

Pagaminamas
energijos kiekis,
GJ/metus

0,15

2000

300

1080

0,22

2000

440

1584

001

Metinis teršalų kiekis skaičiuojamas pagal formulę:
(2)
kur:
EF – teršalo emisijos faktorius, g/GJ;
A – per metus pagamintas energijos kiekis, GJ/metus.
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Metinio teršalų kiekio skaičiavimo rezultatai ir skaičiavimams naudoti teršalų emisijos faktoriai
pateikti 4-oje lentelėje.
4 lentelė. Metinis teršalų kiekis iš deginimo kamerų
Teršalo emisijos faktorius,
Metinė tarša,
g/GJ
t/metus
Kremavimo įrenginio pirmos deginimo kameros degiklis (150 kW)

Teršalas

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 inventory guidebook 2019, 1.A.4 Small Combustion 2019“ metodikos 3.8 lentelėje pateiktais maksimaliais 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) teršalų emisijos faktoriai ir apskaičiuota maksimali momentinė teršalų emisija pateikta 5-oje lentelėje.
5 lentelė. Apskaičiuota maksimali momentinė teršalų emisija iš deginimo kamerų
Taršos šaltinio pavadinimas
Pirmos deginimo kameros
degiklis
(150 kW)

Taršos
šaltinio
Nr.

001

Sekundinis
sunaudojamas
kuro kiekis,
kg/s

0,0022
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Kuro kaloringumas, GJ/kg

Teršalo pavadinimas

0,04642

Anglies monoksidas (CO)
Azoto oksidai
(NOx)
Kietosios dalelės (KD)
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Maksimalus
emisijos
faktorius,
g/GJ

Suskaičiuota
maksimali
momentinė
tarša, g/s

48

0,0049

103

0,0105

1,09

0,0001
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Antros deginimo kameros
dujinis degiklis
(220 kW)

Sieros dioksidas (SO2)
Anglies monoksidas (CO)
Azoto oksidai
(NOx)
Kietosios dalelės (KD)
Sieros dioksidas (SO2)

0,94

0,0001

48

0,0049

103

0,0105

1,09

0,0001

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 Cremation“ metodikoje pateikta informacija, iš įrenginių, deginančių gyvūninės kilmės medžiagas, išsiskiria kietosios dalelės (KD). Momentinė ir metinė kietųjų dalelių (KD) emisija suskaičiuota
vadovaujantis 3.2 lentelėje pateiktais vidutiniais ir maksimaliais teršalų emisijos faktoriais, deginat 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 nustatymo 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 šaltinio Nr.
001

Teršalo pavadinimas

Maks. emisijos
faktorius, kg/Mg

Maks. momentinė
tarša, g/s

Vid. emisijos
faktorius

Metinė tarša,
t/metus

2,8

0,0155

2,18

0,0872

Kietosios dalėlės

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

Pavadinimas

Nr.

Koordinatės

Aukštis,
m

1
Kremavimo
įrenginio
kaminas

2

3

4

Išmetimo angos
matmenys, m
5

001

X: 522079,
Y: 6078258

8,0

0,35

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo
(matavimo) vietoje
Teršalų
Srauto
Tūrio
išmetiTemperatūra,
greitis,
debitas,
mo
ºC
m/s
Nm3/s
trukmė,
val./m
6
7
8
9
2,89

450

0,278

2000

8 lentelė. Tarša į aplinkos orą
Taršos šaltiniai

Teršalai

Pavadinimas

Nr.

1

2

Kremavimo įrenginio
kaminas

001

Pavadinimas
3
Anglies monoksidas
Kietosios dalelės
Sieros dioksidas
Azoto oksidai

Kodas
4
177
6493
1753
250

Iš viso:

Numatoma (prašoma leisti) tarša
Vienkartinis dydis
Metinė, t/metus
vnt.
maks.
5
6
7
g/s
0,0098
0,0919
g/s
0,0157
0,0893
g/s
0,0002
0,0025
g/s
0,0210
0,2344
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 atmosferą 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, įvertinant 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 sunaudojimas
Autotransporto
priemonės tipas

Kuro rūšis

Lengvieji automobiliai (<3,5 t)

Benzinas
Dyzelinas
Suskystintos dujos

Aplinkos oro teršalų emisijos faktorius,
g/kg kuro
CO
NMVOC
NOx
KD
SO2
84,7
10,05
8,73
0,03
0,005
3,33
0,7
12,96
0,8
0,003
84,7
13,64
15,2
0,0
0,0

Dyzelinas

7,58

Sunkiasvoriai
automobiliai
(>3,5 t)

1,92

33,37

0,94

0,005

Kuro
sąnaudos,
kg/km
0,07
0,06
0,0575
0,24

Kadangi aplinkos oro teršalų emisijos faktoriai tiesiogiai priklauso nuo atitinkamos kuro rūšies,
kurią naudoja vertinamos autotransporto priemonės, vadovaujantis naujausiais statistiniais duomenimis, 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 duomenys pateikti 10-oje lentelėje.
10 lentelė. Aplinkos oro teršalų emisijos skaičiavimams naudoti mobilių aplinkos oro taršos šaltinių
duomenys
Autotransporto
priemonės tipas

Autotransporto
priemonių skaičius, aut./parą

Lengvieji automobiliai (<3,5 t)

8

Kuro rūšis

Autotransporto
priemonių skaičius pagal kuro
tipą, aut./parą

Vidutinis vienos
autotransporto
priemonės nuvažiuotas atstumas,
km/parą

Benzinas
Dyzelinas
Suskystintos

2,0
5,4
0,6

0,6

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

Visų autotransporto priemonių nuvažiuotas
atstumas,
km/parą
2,40
6,53
0,67

23
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Autotransporto
priemonės tipas

Autotransporto
priemonių skaičius, aut./parą

Kuro rūšis

Autotransporto
priemonių skaičius pagal kuro
tipą, aut./parą

Vidutinis vienos
autotransporto
priemonės nuvažiuotas atstumas,
km/parą

Visų autotransporto priemonių nuvažiuotas
atstumas,
km/parą

1

0,1

0,1

dujos
Sunkiasvoriai
automobiliai
(>3,5 t)

1

Dyzelinas

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
Lengvieji automobiliai (<3,5 t)
Sunkiasvoriai
automobiliai
(>3,5 t)

Matavimo vnt.

CO

NMLOJ

NOx

KD

SO2

g/d
g/s
t/metus
g/d
g/s
t/metus

18,81
0,000435
0,0048
0,36
0,000008
0,00002

2,49
0,000058
0,0006
0,09
0,000002
0,000005

5,77
0,000134
0,0015
1,60
0,00004
0,00008

0,32
0,000007
0,0001
0,05
0,000001
0,000002

0,002
0,00000005
0,000001
0,0002
0,000000006
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 galimybės leidžia įvertinti ne tik skirtingų aplinkos oro taršos šaltinių (taškiniai, linijiniai, plotiniai,
tūriniai) išskiriamų teršalų koncentracijas, bei parinkus atitinkamus parametrus, simuliuoti iš taršos 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 koncentracijoms (1-24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos 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 naudojama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) 2021 m. gruodžio 22 d. pateikta
penkerių metų (2016-2020 m.) artimiausios Kauno meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestine teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro 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 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 sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų
naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ Foninio aplinkos oro užteršUAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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tumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų 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 įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų teršalų (anglies monoksido, 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 Lietuvos 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 patvirtinimo“ 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, skelbiamos 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 koncentracijos“.
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
Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai

Teršalo pavadinimas
Anglies monoksidas (CO)
Azoto dioksidas (NO2)
Kietosios dalelės (KD10)
Kietosios dalelės (KD2,5)
Sieros dioksidas (SO2)

1 valandos
200 µg/m3
350 µg/m3

24 valandų
50 µg/m3
125 µg/m3

8 val. vidurkis
10 mg/m3
-

Metinė
40 µg/m3
40 µg/m3
20 µg/m3
-

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios koncentracijų vertės aplinkos 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
µg/m3

RV dalis, %

Maks. koncentracija su
fonu
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 ribinės 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 koncentracija 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 koncentracija 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 sklaidos modeliavimas atliekamas pažemio ore 1,5 m aukštyje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai atitinka LKS-94 koordinačių sistemą.
IŠVADA
Prognozuojama, kad visų nagrinėtų teršalų - anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų 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 užterštumo 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 modeliavimo 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 metodinės 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 14oje 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

001

Azoto dioksidas
Sieros dioksidas

0,0210
0,0002

Kvapo
slenkstis,
ppm
0,186
0,708

Kvapo
slenkstis,
mg/m3
0,36
1,89

Kvapo
emisija,
OUE/s
58,33
0,11

Bendra emisija
iš o.t.š., OUE/s
58,44

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, pritaikant 98,08 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su 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“. 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 aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, didžiausia leidžiama kvapo koncentracija gyvenamosios 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 meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestine teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro 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
Maks. koncentracija be fono,
OUE/m3
0,0019

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis
Kvapo 1 val. 98,08 procentilio

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

Šiaurinė sklypo riba

OUE/m3
0,0009-0,0009

RV dalis, %
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 neviršys 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, nustatytos 2010 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V885 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, vadovaujantis 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V959 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. VUAB “DGE Baltic Soil and Environment”
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885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, 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 šaltiniai (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 stacionarius triukšmo šaltinius (ŠVOK įrangą), naudojamas įrenginių sukeliamas garso galios lygis
(LwA, dB(A)). Jeigu įrenginių specifikacijose pateiktas garso slėgio lygis (LpA, dB(A)), garso galios lygis (LwA, dB(A)) koreguojamas taip, kad atitiktų nurodytą garso slėgio lygį atitinkamu atstumu.
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 šaltiniai:
✓ 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. Kondicionieriaus išorinis blokas vertintas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
✓ 1 vnt. šilumos siurblio (AHU-1) išorinis blokas ant krematoriumo pastato stogo, kurio
korpuso skleidžiamas garso galios lygis LwA yra 57,0 dB(A), o oro išmetimo ir paėmimo
grotų skleidžiamas garso galios lygis LwA atitinkamai yra 47,0 dB(A) ir 48,0 dB(A), pagal 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. Šilumos siurblio išorinis blokas vertintas kaip taškinis triukšmo šaltinis;
✓ 1 vnt. šilumos siurblio (OT-1) išorinis blokas ant krematoriumo pastato stogo, kurio korpuso skleidžiamas garso galios lygis LwA yra 46,4 dB(A), o ventiliatoriaus skleidžiamas
garso slėgio lygis LpA 3 metrų atstumu yra 25,86 dB(A), pagal įrangos specifikacijoje
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 išorinis blokas vertintas kaip taškinis
triukšmo šaltinis;

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

30
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

✓ 26 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 skleidžiamą triukšmą (techninės specifikacijos) pateiktos priede Nr. 3 „Triukšmo šaltinių specifikacijos“. 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 (719 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 (719 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, kartą 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 pateiktuose triukšmo sklaidos žemėlapiuose.
Eismo intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse
Į planuojamos veiklos teritoriją autotransportas pateks naudodamasis viešojo naudojimo automagistralės 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 nustatyti 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. Skaičiavimuose priimta, kad vertinamų gatvių atkarpos yra šalutiniai keliai, daugiausiai naudojami tenykščių gyventojų. Sunkiojo autotransporto dalis vietiniame privažiavimo kelyje nustatyta, vadovaujantis geros praktikos vadovo „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas“ 4.5 lentelėje pateiktais duomenimis. Siekiant įvertinti transporto
srautų augimą, prie esamo eismo intensyvumo pridedamas automobilių srautas, susidarantis dėl
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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

Esami autotransporto srautai (2021 metai)
Automagistralė Vilnius–Kaunas (A1)
25360
Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr.
2225
129) atkarpa nuo Antakalnio k. A1 kelio
Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr.
1644
129) atkarpa nuo Būblių k. iki A1 kelio
Vietinis privažiavimo kelias
500
Prognozuojami autotransporto srautai (įgyvendinus projektą)
Automagistralė Vilnius–Kaunas (A1)
25378
Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr.
2243
129) atkarpa nuo Antakalnio k. A1 kelio
Rajoninis kelias Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė (Nr.
1662
129) atkarpa nuo Būblių k. iki A1 kelio
Vietinis privažiavimo kelias
518

Tame tarpe sunkiasvoris transportas,
aut./parą
4193
231
281
20
4195
233
283
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 Antakalnio 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 pravažiavimo keliuose – asfaltas.
Skaičiavimuose vertintas blogiausias variantas, kuomet į ūkinės veiklos teritoriją visas aptarnaujantis transportas atvyksta tą pačią dieną.
Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas
Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeliamą triukšmą, vertinamas Ldienos (7-19 val.), Lvakaro (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 lentelėje. 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 aplinkoje
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 1
13-14
8-8
8-8
Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 2
14-14
8-8
8-8
Vertinimo vieta / adresas

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis
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Nustatyta, kad ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties
pastatų aplinkoje dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų 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
Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 55 dB(A)
*LL 50 dB(A)
*LL 45 dB(A)
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
28-35
21-21
21-21
16-35
6-21
6-21
16-16
11-12
11-12
16-28
11-21
11-21

Vertinimo vieta / sklypo ribos

Šiaurinė sklypo riba
Rytinė sklypo riba
Pietinė sklypo riba
Vakarinė sklypo riba

*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 pridėtas 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.
Autotransporto sukeliamo triukšmo lygis vertinamas artimiausioje gyvenamosios paskirties pastato aplinkoje, esančioje arčiausiai viešojo naudojimo gatvių, kuriomis naudojasi su ūkinės veiklos objektu susijęs autotransportas. Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai yra adresu Rumšiškių 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 aukštyje.
Vertinant autotransporto srauto sukeliamo triukšmo įtaką artimiausiai gyvenamosios paskirties
pastatų aplinkai, triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti esamai ir planuojamai situacijoms, nustatant 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 ūkinės veiklos objekto.
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Atliekant esamos situacijos triukšmo sklaidos skaičiavimą, vertinamas tik esamas eismo intensyvumas viešojo naudojimo gatvėse, o skaičiuojant planuojamą situaciją, įvertinamas autotransporto 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

Antakalnio k., Antakalnio g.
Nr. 1
Antakalnio k., Antakalnio g.
Nr. 2

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A)
Diena
Vakaras
Naktis
*LL 65 dB(A)
*LL 60 dB(A)
*LL 55 dB(A)
Esama
Planuojama
Esama
Planuojama
Esama Planuojama
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
situacija
Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m
67-68

67-68

-

-

-

-

63-66

63-66

-

-

-

-

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis

Įvertinus esamą situaciją, nustatyta, kad viešojo naudojimo gatvėmis pravažiuojančio autotransporto 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 autotransporto srauto, pravažiuosiančio viešojo naudojimo gatvėmis, sukeliamas triukšmo lygis gyvenamosios 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.
21 lentelė. Autotransporto sukeliamo triukšmo lygio pokytis artimiausių esamų gyvenamosios paskirties
pastatų po projekto sprendinių įgyvendinimo
Vertinimo vieta, adresas
Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 1
Antakalnio k., Antakalnio g. Nr. 2

Diena
0
0

Triukšmo lygio pokytis, dB(A)
Vakaras
-

Naktis
-

Autotransporto sukeliamo triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikiami priede Nr. 3 „Autotransporto
triukšmo sklaidos žemėlapiai“.
IŠVADOS:
✓ Suskaičiuota, kad, įgyvendinus paslaugų paskirties pastato – gyvūnų krematoriumo Antakalnio 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, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.
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✓ 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 23 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 įvertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Programa pagrįsta Europos Sąjungos patvirtintais metodais/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 metodus/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 „NMPBRoutes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB).
Programos CadnaA galimybės leidžia modeliuoti pačius įvairiausius scenarijus, pasirenkant vieno 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 konstrukcines 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) artimiausios Kauno meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinę, kurią sudaro kas 1 valandą, 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 vertinama intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos meteorologinės sąlygos priimamoms standartinės: vidutinė metinė aplinkos temperatūra – 6,0 °C, o santykinis drėgnumas – 80,0 %;
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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 skirtingų 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.), vakaro (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 lentelės 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 pastatuose bei jų aplinkoje
Objekto pavadinimas
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo
triukšmo (3 punktas)
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje,
veikiamoje ūkinės komercinės
veiklos (4 punktas)

Paros laikas,
val.

Ekvivalentinis garso
slėgio lygis (LAeqT), dBA

Maksimalus garso slėgio
lygis (LAFmax), dBA

Diena

65

70

Vakaras

60

65

Naktis

55

60

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.
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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.
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.
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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 (darbuotojų) socialinę gerovę. Įmonės mokami mokesčiai prisidės prie rajono savivaldybės gerovės. Socialiniu 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 psichologinis 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 – veikiančių 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.
Ir nors krematoriumas – objektas, keliantis dviprasmius jausmus, asmeninį subjektyvų nusiteikimą, kuris sunkiai prognozuojamas ir dar sunkiau nustatomos jo priežastys, dėl kurių daugelis
vietinių žmonių gali nenorėti šio objekto savo kaimynystėje, remiantis aukščiau išdėstytais argumentais galima daryti išvadą, kad MB „Amžinasis guolis“ planuojama ūkinė veikla Kaišiadorių 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 mažinančias priemones yra netikslinga. Įmonė prevencijai nuo neigiamo poveikio atsiradimo vykdys
nuolatinę naudojamos technologinės įrangos techninę priežiūrą. Neigiamo poveikio visuomenės
sveikatai neprognozuojama.
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7

Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė

Esama visuomenės sveikatos būklė vertinama analizuojant statistinių duomenų rodiklius. Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, analizuojami paskutinių 5 metų prieinami demografiniai 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 gyventojai.
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 rodiklis buvo 14,98/1000 gyventojų, t. y. 1,1 karto didesnis negu Lietuvos vidurkis (13,7/1000
gyv.).
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Mirtingumas 1000 gyventojų
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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 mirties priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai. 2021 m. trečioje vietoje pagal mirties priežastis atsidūrė COVID-19.
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 gyventojų, 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 (nužudymai) Kaišiadorių r. buvo 6,8/100000 gyv., tuo tarpu Lietuvoje – 1,8/100000, tyčiniai susižalojimai (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., neigiamos įtakos vietovės demografijai ir sergamumui neturės.
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Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išmetamų į aplinkos orą teršalų
ir kvapo koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o planuojamos ūkinės veiklos triukšmas neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada kad poveikis visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas.
Natūralus gyventojų prieaugis. Kaišiadorių rajone natūralus gyventojų prieaugis pastaruosius
20 metų yra neigiamas, kaip daugumoje Lietuvos regionų dėl senėjančios visuomenės, didėjančio 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 vidurkį (-3,9/1000 gyv.).
Natūralus prieaugis 1000 gyventojų
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Gyventojų sergamumo rodiklių analizė

Pateikiami Kaišiadorių r. gyventojų, Kauno apskrities ir Lietuvos gyventojų sergamumo rodikliai. 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 informacijos centro duomenimis1.
23 lentelė. Gyventojų sergamumas 2019 m.
Diagnozės pavadinimas
Infekcinės ir parazitinės ligos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrininės sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akių ligos
1

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m.
Lietuva
Kaišiadorių r.
Kauno apskritis
100000 gyv.
5606
5515
6009
1355
1187
1591
7063
6845
8248
3823
3886
3696
6389
7407
7737
8435
7965
9957

Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Diagnozės pavadinimas
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Kvėpavimo sistemos ligos
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos
Urogenitalinės sistemos ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m.
Lietuva
Kaišiadorių r.
Kauno apskritis
100000 gyv.
5534
4866
5761
8732
10637
10282
26582
27985
27119
9356
9853
10036
7659
7861
7932
14541
15850
15667
9513
8564
10156
1041
639
1182
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,
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 infekcines ir parazitines ligas, kraujo ir kraujodaros organų ligas, endokrininės sistemos ligas, akių,
ausų ligas, urogenitalinės sistemos ligas, įgimtas formavimosi ydas – mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Manytina, kad MB „Amžinasis guolis“ įtakos Kaišiadorių r. gyventojų sergamumui neturės.
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 grupes:
✓ 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, fizikinių, cheminių, psichosocialinių bei ergonominių rizikos veiksnių sąlygomis.
Atlikus visuomenės rizikos grupių analizę, nustatytas šis prognostinis poveikis visuomenės sveikatai:
Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai MB „Amžinasis guolis“ planuojamo
gyvūnų krematoriumo teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio sveikatai neprognozuojama, kadangi fizikinė ir cheminė tarša, kvapai neišeina už įmonės sanitarinės apsaugos zonos 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.
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Poveikis naudotojams. MB „Amžinasis guolis“ paslaugomis besinaudojantiems asmenims tiesioginis 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 įmonės 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 kitokius) galima teigti, kad MB „Amžinasis guolis“ įtaka visuomenės sveikatai nereikšminga ir visuomenės sveikatos būklės pokyčiams įtakos neturės. Detali fizikinių ir cheminių veiksnių poveikio 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, 201906-19, 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, technologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio visuomenės 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 aktualūs veiksniai.
MB „Amžinasis guolis“ SAZ ribų nustatymas atliekamas nuo stacionarių taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės 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.
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8.3

Kai nustatomos arba tikslinamos jau vykdomos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos
zonos ribos, Ataskaitoje turi būti pateikti sanitarinės apsaugos zonos ribas
pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos
fizikinės ir cheminės taršos bei taršos kvapais duomenimis

Sanitarinės apsaugos zonos dydis nustatomas planuojamai ūkinei veiklai įvertinus planuojamų
oro taršos šaltinių išdėstymą, techninius duomenis bei emisijos faktorius. Šios informacijos pagrindu atlikti prognostiniai skaičiavimai ir aplinkos veiksnių sklaidos modeliavimas taikant matematinius modelius.

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 koncentracijoms aplinkos ore apskaičiuoti - ISC-AERMOD View.
Demografijos, sergamumo, mirtingumo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos departamento,
Lietuvos sveikatos informacijos centro, Lietuvos Respublikos Statistikos departamento, SODROS, 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, plotiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. Skaičiavimo metu galima įvertinti nagrinėjamos 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 algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliems profiliams,
taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiame laike duomenys.
AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių,
skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai lyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.
Išmetamų autotransporto kuro degimo produktų kiekiai skaičiuojami, vadovaujantis „EMEP/EEA emission inventory guidebook-2019“, B dalies „1.A.3.b.I-IV Road transport” metodika. 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 apmokestinamų 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 priemonės 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
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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 vieno ar kelių tipų triukšmo šaltinius (mobilūs - keliai, geležinkeliai, oro transportas, taškiniai pramonės įmonės ir kt.), įvertinant teritorijos reljefą, sudėtingas kelių bei tiltų konstrukcijas ir
pan. Programa taip pat įvertina ir prieštriukšmines priemones, jų konstrukcijas bei parametrus
(aukštį, atspindžio nuostolį decibelais arba absorbcijos koeficientą ir t.t.). 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 dalis 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 metodikos, 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 patikimumas buvo ne kartą patikrintas remiantis modeliavimo ir matavimų rezultatų palyginimu. Oro taršos modeliavime galimos paklaidos daugiausia susijusios su ilgalaikių meteorologinių duomenų
seka, todėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir
švaresnio oro Europoje“ I priede pagrindiniams oro teršalams yra nustatytos neapibrėžčių ribos.
Laikoma, kad modeliavimo rezultatai, gauti 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 ribinės vertės, kuri įsigalios nuo 2024 m sausio 1 d. ir gyvenamosios aplinkos kokybei poveikio nedarys.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

45
MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

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 aplinkoje, kurioje triukšmo ribiniai dydžiai dienos metu yra viršijami, nepadidės palyginus su esama situacija.
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 sistemos.
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
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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
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MB „Amžinasis guolis“ Antakalnio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

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;
5 priedas – Visuomenės informavimas ir dalyvavimas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo
procese. (informacija pateikiama po viešinimo procedūrų).
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