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UAB „Autokausta“ nuomojamo 1,4317 ha ploto dalyje (0,9605 ha), adresu Marvelės g. 122, 

Kaunas, bus įrengta nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelė. Joje numa-

toma sutvarkyti iki 20 000 t/metus šių atliekų ir pagaminti 19 565 t skaldos ir išvalyto dirvo-

žemio, tinkamo naudojimui.  

LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka atlikta 

atranka dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV). Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 

agentūra prie AM 2021-04-19 priėmė atrankos išvadą Nr. (30.4)-A4E-4756, kad poveikio ap-

linkai vertinimas neprivalomas. 

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

06-19, Nr. 9862, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) 3 priedo „Komunalinių ob-

jektų sanitarinės apsaugos zonų dydis“ 2 lentelės 7 p. „Atliekų laikymo, perkrovimo ir rūšia-

vimo įmonės įrenginiai (statiniai)“, UAB „Autokausta“  taikomas 100 m sanitarinės apsaugos 

zonos normatyvinis dydis. Siekiant nustatyti ir įteisinti UAB „Autokausta“ Marvelės g. 122, 

Kaune, sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydį, atliekamas poveikio visuomenės sveikatai ver-

tinimas, kurio metu įvertinami fizikiniai, cheminiai ir kiti aktualūs veiksniai.  

UAB „Autokausta“ sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas atliekamas vadovaujantis Lie-

tuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės ap-

saugos zonų nustatymo pagrindai“.  

http://www.dge-group.lt/
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1 Informacija apie ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)  

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Autokausta“, juridinio asmens kodas 135007799, 

Adresas, telefonas: Marvelės g. 199B, 46204 Kaunas, tel. +370 37 397555, faks. +370 37 

397444, el. pašto adresas statyba@autokausta.lt  

Kontaktinis asmuo: statybos projektų vadovas Justinas Jasiulevičius, tel. +370 640 83076, el. 

pašto adresas justinas.jasiulevicius@autokausta.lt  

2 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėją 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and En-

vironment“, įmonės kodas 300085690. 

Adresas, telefonas: Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. pašto adresas 

info@dge.lt. 

Kontaktiniai asmenys: Aleksandras Kirpičiovas, projektų vadovas, visuomenės sveikatos 

specialistas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija Nr. 0193-

MP/MH/MA/SE/PV-09; Jurgita Morkūnienė, projektų vadovė. 

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   

UAB „Autokausta“ planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – nepavojingų statybinių ir 

griovimo atliekų tvarkymas. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) 

planuojama ūkinė veikla priskiriama 38.11 klasei: nepavojingų atliekų surinkimas, 38.21 

klasei: nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, 38.32 klasei: išrūšiuotų medžiagų 

atgavimas. 

3.2 Planuojamas (projektinis) ūkinės veiklos pajėgumas, gaminama produkcija 

(teikiamos paslaugos) (pavadinimas, kiekis per metus), gaminamų produktų 

(teikiamų paslaugų) paskirtis, naudojamos medžiagos, žaliavos, gamtiniai, 

energiniai ištekliai (pavadinimas, kiekis per metus, pavojingumas, rizika) 

Planuojama produkcija ir pajėgumas 

UAB „Autokausta“ planuoja vykdyti nepavojingų atliekų (mišrių statybinių ir griovimo at-

liekų; betono; plytų; čerpių ir keramikos; betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišinių; 

grunto ir akmenų; kelių skaldos; bituminių mišinių) tvarkymo veiklą (surinkimą, laikymą, pa-

ruošimą tolesniam tvarkymui (rūšiavimą), paruošimą naudoti ir šalinti, perdirbimą (smulki-

nimą) į skaldą).  

PŪV metu objekte vienu metu planuojama laikyti iki 10 217,5 t atliekų. Per metus planuojama 

apdoroti iki 20 000 t atliekų, per dieną – 79 t. Vienu metu daugiausia planuojama laikyti iki 20 

000 t pagamintos įvairių frakcijų skaldos ir išvalyto dirvožemio. 

 

 

 

http://www.dge-group.lt/
mailto:statyba@autokausta.lt
mailto:justinas.jasiulevicius@autokausta.lt
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PŪV pajėgumas 

Kodas Pavadinimas 

Vienu  metu 

laikomas 

apdorojimui 

skirtų atliekų 

kiekis, t 

Per metus 

sutvarkomas 

atliekų kiekis, 

t/m 

Atliekų tvarkymo rūšis 

17 01 01 Betonas 

10 00 20 000 

S1 – surinkimas 

S5 – atliekų paruošimas naudoti ir 

šalinti 

R12 - atliekų būsenos ar sudėties 

pakeitimas, prieš vykdant su jomis 

bet kurią iš Rl-Rll veiklų 

R5 – kitų neorganinių medžiagų 

perdirbimas ir (arba) atnaujinimas 

R13 – R1-R12 veiklomis naudoti 

skirtų atliekų laikymas 

17 01 02 Plytos 

17 01 03 Čerpės ir keramika 

17 01 07 

Betono, plytų, čerpių 

ir keramikos gaminių 

mišiniai, nenurodyti 

17 01 06 

17 05 04 

Gruntas ir akmenys, 

nenurodyti  

17 05 03 

17 05 08 
Kelių skalda, 

nenurodyta 17 05 07 

17 09 04 

Mišrios statybinės ir 

griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01,  

17 09 02 ir 17 09 03 

17 03 02 

Bituminiai mišiniai, 

nenurodyti  

17 03 01 

Planuojamos naudoti žaliavos ir medžiagos 

Pagrindinė PŪV žaliava - nepavojingos statybinės ir griovimo atliekos. PŪV metu pavojingų 

cheminių medžiagų bei preparatų, radioaktyvių medžiagų naudoti nenumatoma. Esant poreikiui 

nedelsiant bus panaudojami sorbentai ir pašluostės (spec. sorbentai, smėlis, pjuvenos, 

pašluostės) protėkiams iš technikos pašalinti. Atliekų naudojimo metu pavojingos medžiagos, 

mišiniai ar pavojingos atliekos nesusidarys.  

Gamtiniai ištekliai 

PŪV technologinio proceso metu gamtiniai ištekliai naudojami nebus. Sanitarinių mazgų PŪV 

teritorijoje nebus, buitinėms reikmėms vanduo naudojamas nebus. Aikštelės darbuotojai 

naudosis pagrindinės UAB „Autokausta“ bazės (Marvelės g. 199B) administraciniame pastate 

įrengtais san. mazgais, dušais ir buitinėmis patalpomis. 

Vanduo bus naudojamas: 

- aikštelės, atliekų ir gaminamos skaldos apipurškimui, su tikslu sumažinti išsiskiriančių 

į aplinkos orą kietųjų dalelių kiekį; 

- PŪV objekto teritorijoje planuojamam įrengti paviršinių nuotekų surinkimo rezervuarui 

užpildyti sausrų laikotarpiu. Planuojama, kad rezervuaro pildymui per metus 

maksimaliai bus sunaudojama iki 700 m3 vandens. 

Kiti gamtos ištekliai, tokie kaip žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė nebus naudojami. 

Energetiniai ištekliai 

Sklype nėra elektros tinklų, elektros energija naudojama nebus. PŪV vykdyti apšvietimas bus 

pakankamas nuo UAB „Autokausta” pagrindinės gamybinės bazės teritorijos. 

Kuras (dyzelinas) bus naudojamas autotransporto priemonių ir apdorojimo įrenginių darbui. 

PŪV teritorijoje kuras nebus laikomas, jis bus užpilamas degalinėse ir sandariose talpose 

http://www.dge-group.lt/
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pristatomas į atliekų tvarkymo aikštelę. Planuojama, jog per metus bus sunaudota apie 10 t 

dyzelino. 

3.3 Ūkinėje veikloje naudojamų technologijų aprašymas, esamų ir planuojamų 

statinių ir įrenginių išdėstymo planas  

Visos objekte planuojamos tvarkyti atliekos - išskirtinai tik UAB „Autokausta“ įmonės veiklos 

metu susidarančios atliekos statybvietėse, kurios pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

III skyriaus 7 punktą privalo būti rūšiuojamos statybvietėse, tai yra jų susidarymo vietose. Kitų 

fizinių ar juridinių asmenų atliekų priiminėti neplanuojama. 

Į UAB „Autokausta“ apdorojimui atvežamų mišrių statybinių ir griovimo atliekų srautą 

nepateks šios atliekos: asbesto šiferio lakštai ir kitos pavojingos atliekos (įvairios plastikinės ir 

metalinės pakuotės nuo dažų, tirpiklių ir kitų cheminių medžiagų ir preparatų, dažyta, lakuota 

ir impregnuota mediena ir kt.), padangos, minkšti baldai, buitinė technika ir elektronika. 

Visų objekte planuojamų tvarkyti atliekų savybės – kietos. Atliekų tipas – nepavojingosios 

atliekos. Visų objekte planuojamų tvarkyti atliekų kodų tipas pagal Atliekų tvarkymo taisykles 

- VN (veidrodinis nepavojingas).  

Objekte planuojama statybinių atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma vadovaujantis Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais: 

- dulkančios statybinės atliekos bus vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudo-

jant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo 

metu nepatektų į aplinką; 

- statybines atliekas naudojančios (ar) šalinančios įmonės turės nustatyti priimamų nau-

doti ir (ar) šalinti statybinių atliekų sąrašą ir šių atliekų kokybės reikalavimus. 

Technologinio proceso etapai: 

- atliekų svėrimas ir priėmimas; 

- atliekų rūšiavimas; 

- drėkinimas; 

- mišrių statybinių atliekų bei grunto ir akmenų apdorojimas; 

- produkcijos laikymas; 

- produkcijos sertifikavimas. 

Atliekų svėrimas ir priėmimas. UAB „Autokausta“ statybvietėse pastatų, statinių  griovimo 

metu susidarančios atliekos bus atvežamos įmonės ar samdomu sunkiuoju autotransportu, daž-

niausiai savivarčiais. Atvežtos atliekos bus sveriamos automobilinėmis svarstyklėmis, esančio-

mis UAB „Autokausta” pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje.  

Pasvertos statybinės atliekos bus iškraunamos (išverčiamos) dviejose atliekų priėmimo, rūšia-

vimo ir laikymo iki apdorojimo aikštelėse. Abiejų aikštelių bendras plotas – 1000 m2, kur tilps 

vienu metu numatomas priimti ir laikyti atliekų kiekis (apie 10 000 t). 

Pristatomos nepavojingos statybinės atliekos bus iškraunamos taip, kad anksčiau atvežtos 

atliekos būtų išrūšiuotos ir perdirbamos pirmiausia, tokiu būdu bus laikomasi teisės aktų 

reikalavimų dėl atliekų laikymo. Įmonėje bus vedama atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita 

GPAIS sistemoje.  

Atliekų paruošimo apdorojimui ir perdirbimo metu susidarančios nepavojingos atliekos iki 

perdavimo tolimesniam sutvarkymui bus laikomos tam skirtoje zonoje, ne ilgiau kaip 12 mėn. 

nuo jų susidarymo datos.  

http://www.dge-group.lt/
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Atliekų rūšiavimas. Jei bus reikalinga, atliekos bus rūšiuojamos rankiniu būdu. Atliekos išrū-

šiuojamos pagal atliekų rūšis: statybinės atliekos, tinkamos tolimesniam perdirbimui objekte, 

ir atliekos, kurios bus priduodamos kitiems atliekų tvarkytojams: medis, stiklas, plastikas, me-

talai, popierius, kartoninė pakuotė ir kitos objekte neplanuojamos tvarkyti atliekos. Atliekos 

perkeliamos į smulkinimo ar laikymo vietas pakrovėjais. Išrūšiuotos atliekos bus laikomos tam 

skirtose atliekų laikymo zonose – tinkamos perdirbimui atvirose krūvose iki 4 metrų aukščio. 

Abiejų aikštelių bendras plotas – 1000 m2. PŪV objekte netvarkomos atliekos bus laikomos 

250 m2 ploto aikštelėje ir priklausomai nuo atliekų rūšies ir savybių bus laikomos krūvose (iki 

2 m aukščio) ir (arba) atviruose ar uždaruose konteineriuose, kurių talpos bus pasirenkamos 

pradėjus atliekų tvarkymo veiklą. 

Drėkinimas. Siekiant sumažinti oro taršą atliekų apdorojimo metu (dulkėjimą), bus naudoja-

mas vanduo trupinamų statybinių atliekų drėkinimui. Drėkinimui bus naudojamos valytos pa-

viršinės (lietaus) nuotekos iš PŪV objekto teritorijoje planuojamo įrengti paviršinių (lietaus) 

nuotekų kauptuvo. Drėkinimas bus vykdomas purškiant vandenį specialiu įrangoje įtaisytu 

purkštuvu dulkių nusodinimui. Gamybinės nuotekos nesusidarys, nes vanduo įsigers į statybinį 

laužą, skaldą ar išgaruos. Skaldos išbyrėjimo iš trupintuvo metu dulkėjimas bus minimalus, nes 

skalda bus drėgna. 

Mišrių statybinių atliekų bei grunto ir akmenų apdorojimas. Specialiomis žirklėmis, sumon-

tuotomis ant ekskavatoriaus, didžiausi betono/gelžbetonio luitai bus sukarpomi į mažesnius 

gabalus. Karpymo metu bus atskiriami didžiausi armatūros strypai. Karpomos dažniausiai bus 

tik tos atliekos, kurių kodai 17 01 01 ir 17 09 04. Šių atliekų granuliometrinė sudėtis stambi, 

todėl jų pjaustymas/karpymas aplinkos oro taršos nesukels. Be to, esant reikalui, galimas kar-

pomų/pjaustomų atliekų drėkinimas vandeniu. Kitų atliekų karpyti dažniausiai nereikės, nes jų 

dydis tinkamas smulkinti be išankstinio paruošimo. Sukarpytas betonas/gelžbetonis ir kitos at-

liekos (kurioms nereikalingas karpymas) ratiniu frontaliniu krautuvu bus kraunamos į mobilų 

statybinio laužo smulkintuvą. Jame galingos girnos luitus sutrins į smulkesnius gabalus, kurių 

frakcija po smulkinimo – iki 5-7 cm. Smulkintuve sumontuotas magnetas surinks mažesnes 

metalo (armatūros strypų) liekanas.  

Grunto ir akmenų, nenurodytų 17 05 03 (atliekos kodas 17 05 04) perdirbimas (R5) apima 

dirvožemio valymą (R5), kurio metu išvalomas dirvožemis, iš jo išsijojant gruntą, akmenis, 

smulkius betono likučius ir pan. Grunto atskyrimui nuo statybinių atliekų veiklai bus naudoja-

mas rankinis rūšiavimas ir frakcionavimo – sijojimo įrenginys, kuriuo nuo dirvožemio bus ats-

kiriamos įvairios statybinės priemaišos. Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 7 punktą statybinės 

atliekos turi būti rūšiuojamos statybvietėse, tas ir yra atliekama, tačiau tą įgyvendinti pilnai 

neturint tam skirtų įrenginių ne visada pavyksta.  

Sijojimo metu atskirtos stambiosios frakcijos trupinamos mobiliame smulkintuve. Taip pat bus 

gaunamas išvalytas nuo statybinių priemaišų dirvožemis. Atlikus reikalingus laboratorinius ty-

rimus ir įsitikinus, kad dirvožemis nėra užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis, jį 

bus galima naudoti įvairiose statybinėse, kraštovaizdžio gerinimo ar kitose veiklose. Išvalytas 

dirvožemis bus laikomas toje pačioje zonoje kaip ir pagaminta skalda krūvose iki 5 m aukščio. 

Per metus planuojama apdoroti iki 20 000 t atliekų ir pagaminti 19 565 t skaldos bei išvalyto 

dirvožemio, tinkamo naudojimui.  

Produkcijos laikymas. Produkcijos (skaldos) laikymo po apdorojimo aikštelės plotas – apie 

2000 m2, galimas kaupų aukštis – 5 m. Didžiausias vienu metu numatomas laikyti produkcijos 

kiekis – 20 000 t. Produkciją numatoma laikyti 5,0 m aukščio krūvose, todėl numatomas zonos 

skaldos laikymui reikalingas plotas sudarys iki 1600 m2 ir bus pakankamas didžiausiam 

numatytam produkcijos kiekiui sandėliuoti. Jokių nuošliaužų, griūties ir išpustymo bei 

http://www.dge-group.lt/
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pasklidimo į gretimas teritorijas nebus, nes krūvos bus formuojamos 45 laipsnių kampu, kuris 

yra mažesnis už natūralaus byrėjimo kampą. Laikoma produkcija ratiniu frontaliniu krautuvu 

bus pakraunama į savivarčius ir išgabenama iš PŪV teritorijos. Produkcija bus pasveriama 

metrologiškai tvarkingomis automobilinėmis svarstyklėmis, esančiomis UAB „Autokausta” 

pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje. 

Produkcijos sertifikavimas. Iš karto po apdorojimo t. y. po smulkinimo proceso, kai bus gauta 

įvairių frakcijų skalda, ji bus sertifikuojama, t. y. parengiama statybos produktų eksploatacinių 

savybių deklaracija. Toks produkto deklaravimas yra tinkamas ir pakankamas tolimesniam 

produkto naudojimui.  

Pagaminti produktai krautuvu bus pakraunami į savivarčius išvežimui naudojimui įvairiuose 

statybų objektuose. Pagaminta skalda galės būti panaudojama statybose, tiesiant kelius, 

įrengiant aikšteles, drenažinius sluoksnius, laikinus kelius. Smulki frakcija galės būti 

panaudota betono gaminių gamyboje. Pagamintos skaldos panaudojimas yra labai platus, 

skalda rinkoje paklausus produktas. 

Išvalyto dirvožemio sertifikavimo procesas bus vykdomas identiškomis procedūromis kaip ir 

skalda. Atlikus visas reikalingas sertifikavimo procedūras, jis taip pat bus panaudojamas 

statybvietėse, kelių pagrindų tiesimui, teritorijų tvarkymui ir kitose statybinėse veiklose. 

Esamų ir planuojamų statinių ir įrenginių išdėstymo planas 

Pastatų ir pagalbinių statinių aikštelėje nėra. Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti nauji pastatai 

nenumatomi. 

Numatoma kietąja danga (asfaltbetoniu) padengti tas sklypo dalis, kuriose bus laikomos atlie-

kos ir smulkinta skalda, o asfaltu ar betonu padengti tas sklypo dalis, kuriose dirbs betono 

trupintuvas bei kita sunkioji technika. Pagal preliminarius skaičiavimus asfaltbetonio danga 

bus padengtas apie 7727 m2 plotas, o asfaltu ar betonu padengtas apie 1878 m2 plotas. Bendras 

planuojamas sklypo kietųjų dangų plotas – 9605 m2.  

3.4 Ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, ūkinės veiklos vykdymo 

(objekto naudojimo) trukmė (tais atvejais, kai planuojama terminuota 

ūkinė veikla) 

PŪV bus vykdoma nuomojamame 1,4317 ha ploto sklype, kurio dalyje (0,9605 ha), įrengus 

kietąsias dangas (asfaltbetonio ir asfalto arba betono), ji bus pritaikyta tokiai veiklai vykdyti.  

Numatoma PŪV pradžia iškart gavus taršos leidimą, maždaug 2022 m. I-II ketv. PŪV bus 

pradėta vykdyti tik pilnai įrengtoje ir paruoštoje atliekų tvarkymo veiklai (kietoji danga, 

paviršinių nuotekų surinkimo talpa, nuotekų valymo įrenginiai ir kt.) aikštelėje. Atskirų ūkinės 

veiklos vykdymo etapų nenumatoma. Eksploatacijos laikas neribotas. 

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 sanitarinės apsaugos zonos ribų nusta-

tymo stadijoje, siekiant įvertinti planuojamo objekto galimą fizikinį ir cheminį poveikį arti-

miausiai gyvenamajai aplinkai ir nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį, atsižvelgiant į ter-

šiančių medžiagų koncentracijos bei triukšmo sklaidos skaičiavimus. 

http://www.dge-group.lt/
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UAB „Autokausta“ planuojamos nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama kaip atskiras dokumentas. Yra at-

liktos poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros, 2021 m. balandžio 19 d. Aplinkos ap-

saugos agentūra priėmė atrankos išvadą Nr. (30.4)-A4E-4756, kad poveikio aplinkai vertini-

mas neprivalomas. 

3.6 Siūlomos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos; šis reikalavimas 

neprivalomas, kai atliekamas vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia 

nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas, poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimas. 

Planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos nesvarstomos. Vietos pasirinkimą lėmė tinkamai iš-

vystyta susisiekimo ir kita infrastruktūra, žemės sklypo dalies dydis, jo paskirtis. 

4 Planuojamos ūkinės veiklos vietos analizė 

4.1 Nagrinėjamos vietos geografinė ir administracinė padėtis 

UAB „Autokausta“ planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Kauno apskrityje, Kauno 

miesto savivaldybėje, Marvelės g. 122.  

 
             PŪV sklypas            Artimiausi gyvenamieji namai 

          UAB „Autokausta“ pagrindinė bazė          UAB „Autokausta“ iš UAB „Kauno vandenys“ nuomojama sklypo dalis          

          UAB „Kauno vandenys“              Kauno (Marvelės) žirgynas              Degalinė              Kauno krovinių uostas 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija su gretimybėmis (www.regia.lt) 

PŪV teritorija įsikūrusi gamybinėje Kauno miesto teritorijoje, apsuptoje kitų gamybinių 

įmonių. Į pietus nuo sklypo yra pagrindinė UAB „Autokausta” asfaltbetonio gamybinė bazė 

(Marvelės g. 199B) ir UAB „Autokausta“ iš UAB „Kauno vandenys“ nuomojama sklypo dalis 

(Marvelės g. 199A), į pietvakarius – UAB „Kauno vandenys” nuotekų valykla (Marvelės g. 

199A), į šiaurę – Užnemunės gatvė, už jos miškingo ploto juosta, Kauno krovinių uostas 

(Užnenumės g. 5) ir Nemuno upė. Į rytus – neužstatyti sklypai. Pietryčiuose – gyvenamieji 

namai. 

UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelę galima 

pasiekti asfaltuota Marvelės gatve, dviem įvažiavimais PŪV teritorijos pietinėje pusėje. Į 

Marvelės gatvę patenkama iš Užnemunės gatvės, praeinančios PŪV teritorijos šiaurinėje 

1 3 

1 2 

4 

3       

2 

4 

6 

5 

1 

5 

6 

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


8 
UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas Marvelės g. 122, Kaune 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas 

 

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

pusėje. Iki magistralinio kelio A5 (Kaunas–Marijampolė–*Suvalkai) ir Europos kelio E67 

(„Via Baltika“ trasos), praeinančio PŪV teritorijos vakaruose, apie 670 m.  

Artimiausi mažaaukštės statybos gyvenamųjų namų kvartalai išsidėstę rytų – pietryčių 

kryptimi 250-400 m atstumu. PŪV sklypą nuo artimiausių gyvenamųjų namų skiria 

pagrindinės UAB „Autokausta“ gamybinės bazės teritorija.  

Artimiausia ugdymo įstaiga nuo PŪV vietos nutolusi apie 1,07 km šiaurės rytų kryptimi. Tai - 

Kauno Veršvų vidurinė mokykla Mūšos g. 6 (Vilijampolė). Artimiausia gydymo įstaiga – 

šeimos klinika „Vita longa“ (Raudondvario pl. 164 (Vilijampolė)), nuo PŪV teritorijos ribos 

nutolusi apie 1,2 km į šiaurę. 

PŪV teritorija nėra svarbi aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos, ekonominiu, vi-

suomeniniu ir kt. požiūriais.  

Pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrąjį planą, detaliuosius bei specialiuosius planus) planuojamo objekto aplinkoje žemės 

paskirties keitimas ar jautrių objektų statyba nenumatoma. 

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 (pridedama išrašo iš Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko kopija) 

UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymą planuoja vykdyti 

0,9605 ha ploto teritorijoje, esančioje 1,4317 ha ploto žemės sklype adresu Marvelės g. 122, 

Kaune. Žemės sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, paskirtis - kita, naudojimo būdas - 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.  

Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  

1,4317 ha ploto žemės sklypui, kurio dalyje UAB „Autokausta“ planuoja tvarkyti nepavojingas 

statybines ir griovimo atliekas, ūkinės veiklos apribojimai nustatyti vadovaujantis LR Specia-

liųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygo-

mis: 

- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zo-

nos; 

- komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos; 

- gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos. 

UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo teritorija nepatenka į 

arčiausiai (apie 1,45 km atstumu į pietvakarius) PŪV teritorijos esančios Noreikiškių katilinės 

(Kauno r.) vandenvietės Nr. 4852 apsaugos zoną. VAZ šiai vandenvietei nėra nustatyta, o VAZ 

projektas parengtas. 

Atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir įvertinus ūkinę veiklą, bus nustatyta UAB 

„Autokausta“ planuojamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zona.  

http://www.dge-group.lt/
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4.3 Vietovės infrastruktūra (vandens, šilumos energijos tiekimas, nuotekų 

surinkimas, valymas ir išleidimas, atliekų tvarkymas, šalinimas ir 

panaudojimas, susisiekimo, privažiavimo keliai ir kt.) 

4.3.1 Vandens tiekimas 

UAB „Autokausta“ veiklos technologiniame procese vanduo naudojamas nebus. Sanitarinių 

mazgų PŪV teritorijoje nebus, buitinėms reikmėms vanduo PŪV teritorijoje naudojamas ne-

bus. Aikštelės darbuotojai naudosis pagrindinės UAB „Autokausta“ gamybinės bazėsadminist-

raciniame pastate įrengtais san. mazgais, dušais ir buitinėmis patalpomis. 

Vanduo bus naudojamas paviršinių nuotekų surinkimo rezervuaro pildymui (700 m3/metus) 

bei aikštelės, statybinių atliekų ir skaldos drėkinimui sausuoju metų laiku. Drėkinimui bus nau-

dojamas valytų paviršinių nuotekų, sukauptų tam skirtame rezervuare, vanduo. 

4.3.2 Šilumos energijos tiekimas 

Nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelėje šilumos energija naudojama 

nebus.  

4.3.3 Nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas 

Nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veikloje vanduo naudojamas nebus, todėl 

gamybinių nuotekų nesusidarys. Aikštelės, atliekų, skaldos drėkinimui naudojamas vanduo 

susigers į atliekas, skaldą ir išgaruos, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys. 

Buitinių nuotekų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelėje taip pat nesusidarys, nes 

darbuotojų buities poreikiai bus tenkinami UAB „Autokausta“ pagrindinės gamybinės bazės 

administraciniame pastate įrengtose buitinėse patalpose. Už šių nuotekų susidarymą ir 

tvarkymą atsakinga UAB „Autokausta“ pagrindinės bazės administracija. 

Paviršinių nuotekų, susidariusių ant galimai teršiamos 0,9605 ha ploto aikštelės, padengtos 

kietąja danga, bus apie 4245,41 m3/metus. Bus įrengta paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo 

ir valymo sistema. Surinktos paviršinės (lietaus) nuotekos bus nukreipiamos į sėsdintuvą. 

Pratekėjusios per sėsdintuvą nuotekos bus išleidžiamos į nuotekų surinkimo rezervuarą (apie 

1000 m3 tūrio) ir į aplinką nepateks. Esant poreikiui, valytomis paviršinėmis nuotekomis bus 

drėkinama įmonės teritorija, atliekos ir skalda.  

4.3.4 Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 

PŪV metu radioaktyvių atliekų nesusidarys, susidarančios nepavojingos atliekos bus laikomos 

ne ilgiau kaip 1 metus nuo jų susidarymo iki pridavimo Atliekų tvarkytojų valstybiniame 

registre registruotiems atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos atliekų tvarkymo metu 

objekte nesusidarys ir laikomos nebus. 

Visos PŪV metu susidarančios atliekos bus rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Susidariusios 

atliekos bus apskaitomos pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 

taisyklių reikalavimus. 

Objekto teritorijoje planuojama įrengti kietųjų dangų plotus, nuotekų surinkimo tinklus, 

valymo įrenginius ir nuotekų surinkimo talpą. Šios infrastruktūros įrengimo metu už 

susidariusių statybinių atliekų tvarkymą bus atsakinga įrengimo darbus atliekanti įmonė. 

Susidarančios atliekos bus apskaitomos ir priduodamos Atliekų tvarkytojų valstybiniame 

registre registruotiems atliekų tvarkytojams. Susidariusių atliekų laikymas bus vykdomas 

vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. PŪV jokie pastatai griaunami ir statomi nebus, 

tad statybinių atliekų susidarymas vykdant šias veiklas nenumatomas. 

http://www.dge-group.lt/
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Perdirbant statybines atliekas, objekte susidarys 217,5 t/metus atliekų paruošimo apdorojimui 

ir apdorojimo metu susidarančių atliekų: juodųjų metalų (19 12 02) – apie 120 t/metus; 

spalvotųjų metalų (19 12 03) – apie 70 t/metus; popieriaus ir kartono (19 12 01) – apie 0,5 

t/metus; medienos, nenurodytos 19 12 06 (19 12 07) – apie 5 t/metus; stiklo (19 12 05) – apie 

2,5 t/metus; plastikų ir gumos (19 12 04) – apie 1,75 t/metus; tekstilės dirbinių (19 12 08) – 

apie 0,25 t/metus; mineralinių medžiagų (pvz., smėlio, akmenų) (19 12 09) apie 2,5 t/metus; 

kitų mechaninių atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekų, nenurodytų 19 12 

11 (19 12 12) – apie 15 t/metus. 

Įmonėje taip pat susidarys buitinės atliekos. Eksploatuojant paviršinių nuotekų valymo 

įrenginius susidarys smėliagaudžių atliekos. Jos vietoje nebus laikomos. Už jų tvarkymą bus 

atsakinga valymo įrenginius prižiūrinti įmonė. Technikos (mechanizmų) priežiūros metu 

galimai susidarys tepaluoti skudurai, tepalo filtrai, kuro filtrai, panaudotos padangos ir kt. 

atliekos. Šios atliekos vietoje nebus laikomos. Iš karto po susidarymo bus perkeliamos ir 

laikomos UAB „Autokausta” pagrindinės gamybinės bazės teritorijoje iki pridavimo atliekų 

tvarkytojams. 

4.3.5 Susisiekimo, privažiavimo keliai 

Nuo UAB „Autokausta“ planuojamos nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo 

aikštelės iki magistralinio kelio A5 (Kaunas–Marijampolė–*Suvalkai), praeinančio PŪV teri-

torijos vakaruose, apie 670 m. Planuojama aikštelė pasiekiama asfaltuotomis Marvelės ir Už-

nemunės gatvėmis. Du įvažiavimai į teritoriją planuojami iš Marvelės g. pusės, pietinėje sklypo 

pusėje. Transporto priemonės iš Marvelės g. važiuos ant UAB „Autokausta“ (Marvelės g. 

199B) svarstyklių, kur bus pasveriamos, o tuomet su atliekomis judės link atliekų priėmimo 

vietų Marvelės g. 122 arba su produkcija link Užnemunės g.  

 

                    PŪV teritorija                                   Transporto judėjimo kryptys į UAB „Autokausta“  teritoriją ir iš jos 

Privažiavimo ir išvažiavimo prie įmonės teritorijos schema (www.regia.lt) 

4.4 Ūkinės veiklos vietos (žemės sklypo) įvertinimas  

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T2-209, korektūros, patvirtintos 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196, pagrindiniu 

(reglamentų) brėžiniu, nagrinėjama teritorija priskiriama pramonės ir sandėliavimo zonai P1. 

Tai - teritorijos, kuriuose dominuoja gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptar-

navimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Vienas iš galimų 

http://www.dge-group.lt/
http://www.regia.lt/
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tokių kitos paskirties teritorijų naudojimo būdų – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo 

teritorijos. Tokiu būdu įmonės ūkinė veikla neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės teritori-

jos bendrojo plano sprendiniams.  

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

ūkinė veikla tiesiogiai su gyvenamosiomis, rekreacijos ar visuomeninės paskirties teritorijomis 

nesiriboja. Sodo namų, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, 

poilsio, gydymo, sporto, religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių 

su apgyvendinimu, rekreacinių teritorijų PŪV teritorijos gretimybėse nėra.  

5 Planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, tiesioginio ar netiesioginio poveikio 

kiekybinis ir kokybinis apibūdinimas ir įvertinimas 

Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą yra identifi-

kuoti:  

- cheminės taršos šaltiniai: oro užterštumas kietosiomis dalelėmis iš stacionarių oro tar-

šos šaltinių bei oro užterštumas anglies monoksidu, azoto oksidais, sieros dioksidu, ne-

metaniniais lakiaisiais organiniais junginiais ir kietosiomis dalelėmis iš mobilių oro tar-

šos šaltinių; 

- fizikinės taršos šaltiniai - triukšmas nuo stacionarių (mobilaus smulkintuvo, frakciona-

vimo įrenginio) ir mobilių taršos šaltinių (sunkiasvorio autotransporto, ekskavatoriaus, 

ratinio frontalinio krautuvo). 

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 

5.1.1 Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 

PŪV objekte numatyti 6 stacionarūs neorganizuoti aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o. t. 

š.), iš kurių skirsis kietosios dalelės (C): 

- neorganizuotas o. t. š. Nr. 611 – neperdirbtų statybinių atliekų sandėliavimas; 

- neorganizuotas o. t. š. Nr. 612 – statybinių atliekų pakrovimas į frakcionavimo-sijojimo 

įrenginį; 

- neorganizuotas o. t. š. Nr. 613 – produkcijos (skaldos) sandėliavimas; 

- neorganizuotas o. t. š. Nr. 615 – neperdirbtų statybinių atliekų iškrovimas iš savivarčių; 

- neorganizuotas o. t. š. Nr. 616 - atliekų smulkinimo įrenginys; 

- neorganizuotas o. t. š. Nr. 617 - produkcijos (skaldos) pakrovimas į savivarčius. 

UAB „Autokausta“ nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymo metu į aplinkos orą bus išme-

tama iki 5,4404 t/m kietųjų dalelių.  

5.1.2 Aplinkos oro tarša iš mobilių taršos šaltinių 

Į planuojamos nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelės teritoriją atvyks 

aptarnaujantis transportas (10 sunkiasvorių transporto priemonių per dieną). Darbuotojai į 

darbo vietą atvyks viešuoju transportu arba lengvaisiais automobiliais į pagrindinę UAB „Au-

tokausta“ gamybos bazę. 

http://www.dge-group.lt/
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Teritorijoje taip pat bus naudojami apdorojimo įrenginiai (smulkintuvas, frakcionavimo įren-

ginys) bei autotransporto priemonės (ekskavatorius, ratinis frontalinis krautuvas), kurių meti-

nės kuro sąnaudos – 10 t dyzelino. 

5.1.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė  

Planuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai buvo atlikti 

naudojant kompiuterinę programinę įrangą „ADMS 4.2“( Cambridge Environmental Research 

Consultants Ltd, Didžioji Britanija). Apibendrintos kietųjų dalelių sklaidos skaičiavimo re-

zultatų maksimalios vertės pateikiamos lentelėje. 

Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos 

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, 

skaičiuojamas procentilis 

Maks. koncentra-

cija be fono 

Maks. koncentracija 

su fonu 

µg/m3 
RV dalis, 

% 
µg/m3 

RV dalis, 

% 

Kietosios dalelės (KD10) vidutinė metinė 3,2 8 25,2 63 

Kietosios dalelės (KD10) 24 val. 90,4  procentilio 10,19 20 32,19 64 

Kietosios dalelės (KD2,5) vidutinė metinė 2,28 11 13,28 66 

IŠVADA. Išmetamų aplinkos oro teršalų (kietųjų dalelių) sklaidos skaičiavimai parodė, jog nei 

planuojamo objekto aplinkoje, nei gyvenamosios aplinkos ore teršalų suskaičiuota pažemio 

koncentracija (be fono ir su fonu) neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. 

5.2 Galimas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į 

ūkinės veiklos metu į aplinką skleidžiamus kvapus 

Ūkinės veiklos metu išskiriančios kietosios dalelės neturi kvapo pajutimo slenksčio. Ūkinė 

veikla taip pat neįtakos cheminių medžiagų, sąlygojančių kvapų sklidimą, padidėjimo teršalų 

sklaidos zonoje. 

5.3 Fizikinės (triukšmas, nejonizuojančioji spinduliuotė ir kt.) taršos, galinčios daryti 

poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas 

Informacija apie planuojamus stacionarius triukšmo taršos šaltinius pateikta 5.3.1 punkte, apie 

su įmone susijusius mobiliuosius triukšmo šaltinius – 5.3.2 punkte, apie triukšmo sklaidos mo-

deliavimui naudotą programinę įrangą ir sąlygas – 5.3.3 punkte, apie nejonizuojančios spindu-

liuotės šaltinių duomenis – 5.3.4 punkte. 

5.3.1. Informacija apie planuojamus įrengti stacionarius triukšmo šaltinius  

Planuojamoje nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymo aikštelėje dienos (8-18 val.) metu bus 

eksploatuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai: 

- mobilus smulkintuvas; 

- frakcionavimo įrenginys; 

- krovos darbų metu susidarantis triukšmas.  

Techninės įrangos ir krovos metu susidarančio triukšmo šaltiniai vertinami kaip plotiniai 

triukšmo šaltiniai. 

5.3.2. Informacija apie su įmone susijusius mobiliuosius triukšmo šaltinius 

Planuojamoje nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymo aikštelėje bus eksploatuojami mobi-

lieji triukšmo šaltiniai: 

http://www.dge-group.lt/
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- į teritoriją atvykstantis aptarnaujantis sunkiasvoris transportas (10 vnt./d), skirtas staty-

binių atliekų atvežimui ir pagamintos produkcijos išvežimui bei susidariusių atliekų iš-

vežimui; 

- ekskavatorius CAT 326F L (2017) ar analogiškas; 

- ratinis frontalinis krautuvas Hitachi ZW 310 ar analogiškas. 

Darbuotojai į darbo vietą atvyks viešuoju transportu arba lengvaisiais automobiliais į pagrin-

dinę UAB „Autokausta“ gamybos bazę.  

Planuojamai ūkinei veiklai – statybinių ir griovimo atliekų tvarkymui - vykdyti pastatų grio-

vimo atliekos bus atvežamos ir išpilamos atliekų priėmimo vietose į krūvas. Planuojama, jog 

šios krūvos bus iki 4 m aukščio ir veiks kaip triukšmo mažinimo atitvarai.  

Paruošta produkcija taip pat bus saugoma kaupuose, kurių kiekvieno aukštis skaičiavimuose 

priimamas 5 m. Šie kaupai taip pat veiks kaip triukšmo mažinimo atitvarai.  

Papildomai kaip triukšmo mažinimo priemonė pietinėje sklypo dalyje bus supiltas kaupas iš 

grunto, kurio aukštis bus ne mažesnis kaip 2,8 m, o ilgis ~60,0 m. 

 
 Frakcionavimo įrenginio darbo vieta  Atliekų laikymo vieta (kaupai) h=4 m 

 Mobilaus smulkintuvo darbo zona  Perdirbtų atliekų (produkcijos) laikymo vieta (h=5,0 m) 

 Ekskavatoriaus darbo vieta  Atliekų priėmimo vietos (kaupai) (h=4m) 

 Sunkiasvorių TP manevravimo trajektorija  Krovos darbų metu susidarančio triukšmo vieta 

 Ratinio frontalinio krautuvo manevravimo trajektorijos  Triukšmo mažinimo priemonės – kaupo vieta (h=2,8 m) 

PŪV ribos, stacionarių triukšmo šaltinių padėtis, sunkiasvorių transporto priemonių judėjimo tipinės 

trajektorijos 

5.3.3. Informacija apie skaičiavimams naudotą triukšmo sklaidos modeliavimo 

programinę įrangą ir sąlygas 

UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo Marvelės g. 122, 

Kaune, aplinkoje planuojamos ūkinės veiklos bei su ja susijusio autotransporto srauto suke-

liamo triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (versija 4.5.151). 

Ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas 

Triukšmo lygis skaičiuojamas su triukšmo mažinimo priemone – min 2,8 metrų aukščio kaupu 

iš grunto PŪV sklypo pietinėje dalyje. 

http://www.dge-group.lt/
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Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis prie nagrinėjamo objekto sklypo ribų bei arti-

miausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje 

Vertinimo vieta / sklypo ribos 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 55 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 50 dB(A) 

Naktis 

 *LL 45 dB(A) 

Triukšmo sklaidos skaičiavimo aukštis 1,5 m (su priemonėmis) 

Šiaurinė sklypo riba 35-51 - - 

Rytinė sklypo riba 40-48 - - 

Pietinė sklypo riba 35-55 - - 

Vakarinė sklypo riba 35 - - 

Plokščių g. Nr. 8B 27 - - 

Plokščių g. Nr. 10 29 - - 

Plokščių g. Nr. 12A 30 - - 

Plokščių g. Nr. 14-14D 31 - - 

Plokščių g. Nr. 16 32 - - 

Plokščių g. Nr. 18/18A 31 - - 

Plokščių g. Nr. 20 22 - - 

Plokščių g. Nr. 24A 20 - - 

Gižų g. Nr. 18 30 - - 

Gižų g. Nr. 20 30 - - 

Marvelės g. Nr. 197D 29 - - 

Marvelės g. Nr. 197F 28 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje esamoje 

gyvenamojoje aplinkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūki-

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

Autotransporto sukeliamas triukšmas 

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

dėtas dėl planuojamos ūkinės veiklos padidėsiantis autotransporto srautas, sukeliamą triukšmą, 

vertinamas tik dienos triukšmo lygis. Nakties ir vakaro periodų triukšmo lygis nenagrinėjamas, 

kadangi autotransportas į planuojamos ūkinės veiklos objekto teritoriją atvyks tik dienos metu. 

Autotransporto srauto sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamosios paskirties pastatų aplin-

koje 

Vertinimo vieta 

Suskaičiuotas triukšmo lygis, dB(A) 

Diena 

*LL 65 dB(A) 

Vakaras 

 *LL 60 dB(A) 

Naktis 

 *LL 55 dB(A) 

Skaičiavimo aukštis 1,5 m 

Plokščių g. Nr. 8B 53 - - 

Gižų g. Nr. 18 57 - - 

Gižų g. Nr. 20 56 - - 

Marvelės g. Nr. 197D 58 - - 

Marvelės g. Nr. 197F 59 - - 

*LL – leidžiamo triukšmo lygio ribinis dydis  

Prognozuojama, kad, įgyvendinus projekto sprendinius, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

autotransporto skleidžiamas triukšmo lygis dienos metu neviršys ribinių dydžių, 

reglamentuojamų pagal HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. 

http://www.dge-group.lt/
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IŠVADOS:  

1. UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo Marvelės g. 

122, Kaune, planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties įmonės sklypo 

ribomis ir artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje Plokščių g. Nr. 8B, Nr. 10, 

Nr. 12A, Nr. 14-14D, Nr. 16, Nr. 18/ 18A, Nr. 20, Nr. 24A, Gižų g. Nr. 18, Nr. 20, 

Marvelės g. Nr. 197D, Nr. 197F dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, regla-

mentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą; 

2. artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje adresu Plokščių g. Nr. 8B, Nr. 10, Nr. 12A, Nr. 

14-14D, Nr. 16, Nr. 18/ 18A, Nr. 20, Nr. 24A, Gižų g. Nr. 18, Nr. 20 ir Marvelės g. Nr. 

197D ir Nr. 197F, įgyvendinus UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo 

atliekų tvarkymo Marvelės g. 122, Kaune, projekto sprendinius, autotransporto sklei-

džiamas triukšmo lygis dienos metu neviršys ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal 

HN 33:2011 1 lentelės 3 punktą. 

5.3.4. Nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių duomenys 

Nejonizuojančios spinduliuotės šaltinių esamoje teritorijoje nėra ir įrengti neplanuojama.  

5.4 Kiti reikšmingi planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai įtaką darantys 

veiksniai 

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

reglamentuotos norminiuose teisės aktuose, nėra.  

5.5 Biologinių, ekonominių, socialinių, psichologinių veiksnių, darančių įtaką 

visuomenės sveikatai, identifikavimas ir aprašymas 

5.5.1 Biologiniai veiksniai 

Biologinių veiksnių poveikis nenagrinėjamas, nes įmonės veikla nėra susijusi su tarša biologi-

niais agentais ar jų susidarymu.  

5.5.2 Ekonominiai ir socialiniai veiksniai 

Ekonominių veiksnių kontekste nagrinėjama veikla turės teigiamą poveikį. Geografiniu požiū-

riu veikla yra strategiškai patogi ir ekonomiškai pagrįsta: vykdoma Kauno miesto pramoninėje 

teritorijoje, kurią patogu pasiekti iš magistralinio kelio A5 ir Europinio kelio E67 („Via Bal-

tika“ trasos), kas sąlygoja gerą tvarkytinų statybinių ir griovimo atliekų bei pagamintos pro-

dukcijos (skaldos) transportavimą, taip pat darbo vietų kūrimą ir išlaikymą, darbuotojams bus 

patogu privažiuoti iki darbo vietos.  

Naujų darbo vietų kūrimas mažina emigraciją ir didina gyventojų (darbuotojų) socialinę 

gerovę. Socialiniu požiūriu UAB „Autokausta“ veikla darys nežymią teigiamą įtaką darbo rin-

kai, kadangi įmonėje planuojama įdarbinti iki 3 darbuotojų. Darbuotojai bus apdrausti sociali-

niu draudimu, įstatymų nustatyta tvarka jiems bus užtikrinamos socialinės garantijos.  

5.5.3 Psichologiniai veiksniai 

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

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

chologinis diskomfortas dėl nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo veiklos 

nagrinėjamoje teritorijoje nenumatomas remiantis šiais argumentais: 

- nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymas: rūšiavimas, smulkinimas, sijojimas ir lai-

kymas vyks Kauno miesto pramoninėje teritorijoje, apsuptoje kitų gamybinių įmonių; 

- įmonės veikla neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 

sprendiniams; 

http://www.dge-group.lt/
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- UAB „Autokausta“ teritorija tiesiogiai su gyvenamosiomis teritorijomis nesiriboja; 

- cheminės taršos poveikio gyvenamajai aplinkai nebus, tai yra pagrįsta atlikus triukšmo 

ir cheminių veiksnių modeliavimą bei vertinimą; 

- fizikinės taršos neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai neprognozuojama, tai yra 

pagrįsta atlikus triukšmo veiksnių modeliavimą bei vertinimą;  

- PŪV nesukels taršos kvapais; 

- sanitarinės apsaugos zona sutampa su sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, ribomis, 

trečiųjų asmenų interesai nebus pažeidžiami; 

- parengus poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą, visuomenė nustatyta 

tvarka bus informuota apie parengtą PVSV ataskaitą bei apie viešo ataskaitos 

pristatymo (supažindinimo) vietą ir laiką.  

Remiantis šiais argumentais galima daryti išvadą, kad UAB „Autokausta“ planuojama ūkinė 

veikla 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 

Aplinkos komponentams planuojamos ūkinės veiklos vykdymas poveikio neturės arba jis bus 

nežymus, todėl specialios poveikio mažinimo priemonės daugumoje atvejų nebus reikalingos. 

Poveikio mažinimo priemones tikslinga taikyti tik esant potencialiam taršos pavojui, kuris        

esant įprastoms sąlygoms neprognozuojamas. Siekiant sumažinti planuojamos nepavojingųjų 

statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelės neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, nu-

matoma įgyvendinti šias priemones: 

- nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymas vyks tik darbo dienomis (I-V), dienos metu 

(8-18 val.); 

- sunkiasvorės transporto priemonės teritorijoje stovės išjungtais varikliais; 

- didelis numatomos naudoti technikos našumas (mobilaus smulkintuvo, frakcionavimo 

įrenginio), todėl triukšmą skleidžianti technika objekte dirbs periodiškai ir ne visą dieną 

(mobilus trupintuvas – apie 17 min., frakcionavimo įrenginys – beveik 3 val.); 

- esant reikalui mažinti dulkėtumą pagal faktines aplinkybes, statybinės atliekos bus 

drėkinamos; 

- numatyta triukšmo mažinimo priemonė - pietinėje sklypo dalyje supiltas kaupas iš 

grunto. 

Eksploatuojant UAB „Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikš-

telę, neigiamo poveikio visuomenės sveikatai neprognozuojama. 

7 Esamos visuomenės sveikatos būklės analizė  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nagrinėjami paskutinių 5 metų prieinami 

duomenys, pateikiami Kauno miesto, Kauno apskrities ir Lietuvos gyventojų gimstamumo ir 

mirtingumo rodikliai. 

7.1 Vietovės gyventojų demografiniai rodikliai  

UAB „Autokausta“ nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelė planuojama 

Kauno miesto pramoninėje teritorijoje, Marvelės g. 122.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2020 m.), Kaune 2020 m. gyveno 289 364 gy-

ventojai, o gyventojų tankis buvo 1843,1/km2. 

http://www.dge-group.lt/
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Gimstamumas. Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas paskutinių 4 metų laikotarpyje 

mažėjo. 2019 m. Kaune gyventojų gimstamumo rodiklis buvo artimas Lietuvos vidurkiui - 

9,68/1000, t. y. 1,01 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 2019 m. gimstamumo 

vidurkis buvo 9,8/1000 gyv.). 

Mirtingumas. 2019 m. Lietuvoje mirė 43,4 tūkst. žmonių. Kauno m. gyventojų mirtingumo 

rodiklis buvo 12,92/1000 gyventojų, t. y. 1,06 karto mažesnis negu Lietuvos vidurkis (Lietuvos 

2019 mirtingumo vidurkis buvo 13,7/1000 gyv.). 

Mirtingumas pagal priežastis. Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui išsivysčiusių ša-

lių ir jau daugelį metų nekinta. Tos pačios tendencijos stebimos ir Kauno m. gyventojų mirties 

priežasčių struktūroje: vyrauja kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei mirtingumas 

nuo išorinių priežasčių (traumų, apsinuodijimų). 

UAB „Autokausta“, planuojanti nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelę 

pramoninėje Kauno m. teritorijoje Marvelės g. 122, neigiamos įtakos Kauno m. demografijai 

bei sergamumui neturės. Aplinkos taršos modeliavimo rezultatai rodo, kad suskaičiuotos išme-

tamų į aplinkos orą teršalų koncentracijos neviršija leidžiamų ribinių verčių, o triukšmas arti-

moje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leidžiamų dydžių, todėl daroma išvada, kad poveikis 

visuomenės sveikatai dėl įmonės ūkinės veiklos neprognozuojamas. 

Natūralus gyventojų prieaugis. Kaune natūralus gyventojų prieaugis 2014-2019 m. yra nei-

giamas, kaip visoje Lietuvoje dėl senėjančios visuomenės, didėjančio mirtingumo bei gyven-

tojų emigracijos natūralus prieaugis mažėja. 2019 m. Kaune šis rodiklis sudarė -3,24/1000 gyv. 

ir buvo neigiamas, tačiau mažesnis už Lietuvos vidurkį (-3,9/1000 gyv.). 

7.2 Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti Kauno m. gyventojų, Kauno apskrities ir Lietuvos gyven-

tojų 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 in-

formacijos centro duomenimis1.  

Gyventojų sergamumas 2019 m.  

Diagnozės pavadinimas 

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m.,  

100000 gyv. 

Lietuva Kaunas 
Kauno 

apskritis 

Infekcinės ir parazitinės ligos 5606 6588 6009 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos 1355 1769 1591 

Endokrininės sistemos ligos 7063 8860 8248 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 3823 3683 3696 

Nervų sistemos ligos 6389 8270 7737 

Akių ligos 8435 10707 9957 

Ausų ligos 5534 6241 5761 

Kraujotakos sistemos ligos 8732 10884 10282 

Kvėpavimo sistemos ligos 26582 26796 27119 

Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų) 9356 10314 10036 

Odos ir poodžio ligos 8330 7659 7932 

Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 14541 16475 15667 

Urogenitalinės sistemos ligos 9513 11045 10156 

 
1 Lietuvos sveikatos informacinė sistema, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

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

Iš viso užregistruota susirgimų 2019 m.,  

100000 gyv. 

Lietuva Kaunas 
Kauno 

apskritis 

Įgimtos formavimosi ydos 1041 1457 1182 

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai 17397 18702 18736 

Apibendrinant Kauno m. gyventojų sergamumą 2019 metais galima teigti, kad beveik pagal 

visus rodiklius jis yra didesnis už Lietuvos vidurkį, tačiau planuojama UAB „Autokausta“ 

veikla šių sergamumo rodiklių neįtakos.  

7.3 Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Atliekant poveikio visuomenės sveikatai įvertinimą, nustatytas prognostinis poveikis toliau ap-

rašytoms pagrindinėms rizikos grupėms.  

Poveikis gyventojams. Žmonėms, gyvenantiems arčiausiai UAB „Autokausta“ nepavojingųjų 

statybinių atliekų tvarkymo aikštelės teritorijos, nagrinėjamų veiksnių neigiamo poveikio svei-

katai neprognozuojama, nes cheminė tarša už UAB „Autokausta“ sklypo ribų neviršija nusta-

tytų normų, o triukšmo lygis nei ties PŪV sklypo ribomis, nei artimiausioje gyvenamojoje ap-

linkoje dienos metu neviršys triukšmo ribinių dydžių. Planuojamo objekto eksploatacija nekels 

pavojaus žmonių sveikatai ir poveikio gyventojų sveikatai perspektyvoje neturės. 

Poveikis vartotojams. Iš nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų pagaminta produkcija – 

skalda – bus naudojama statybose, tiesiant kelius, įrengiant aikšteles, drenažinius sluoksnius, 

laikinus kelius, betono gaminių gamyboje. Kadangi produkcija bus gauta perdirbus nepavojin-

gas statybines ir griovimo atliekas, neigiamas poveikis naudotojų sveikatai neplanuojamas.  

Poveikis dirbantiesiems. UAB „Autokausta“ darbuotojams poveikis neprognozuojamas. Dar-

buotojai bus aprūpinti darbo drabužiais ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal darbo 

pobūdį. Darbuotojai bus priimami pasitikrinę sveikatą, taip pat instruktuojami darbuotojų sau-

gos ir sveikatos instrukcijomis teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinus visas šias aplinkybes da-

roma išvada, kad poveikis darbuotojams neprognozuojamas.  

8 Sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo arba tikslinimo 

pagrindimas 

8.1 Teisinis reguliavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

priežiūros įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priedo 

„Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis“ 2 lentelės 7 p. „Atliekų laikymo, perk-

rovimo ir rūšiavimo įmonės įrenginiai (statiniai)“ taikomas 100 m sanitarinės apsaugos zonos 

normatyvinis dydis.  

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

nologiją, darbo pobūdį, foninę taršą, geografinę padėtį ir t. t., nustatomas atliekant poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės nau-

dojimo sąlygų įstatymo 51 straipsniu „Sanitarinės apsaugos zonų nustatymo pagrindai“. 

8.2 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos  

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 1,4317 ha. Sanitarinė apsaugos zona nustatyta 

įvertinus mobilių ir stacionarių taršos šaltinių fizikinės, cheminės taršos vertes aplinkoje.  
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8.3 Sanitarinės apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis 

faktiniais ūkinės veiklos skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos bei taršos 

kvapais duomenimis 

Kadangi nustatomos planuojamos ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribos, sanitarinės 

apsaugos zonos ribas pagrindžiantys duomenys, gauti remiantis faktiniais ūkinės veiklos 

skleidžiamos fizikinės ir cheminės taršos duomenimis, nepateikiami. 

9 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodų aprašymas  

9.1 Panaudoti kiekybiniai ir kokybiniai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodai ir jų pasirinkimo pagrindimas  

Oro taršos sklaidos skaičiavimai. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant kompiute-

rinę programinę įrangą „ADMS 4.2“. Naudojant šį modelį, modeliavimo rezultato tikslumas 

priklauso nuo naudojamo modelio atitikimo realiai situacijai ir nuo įvesties duomenų. 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai. Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine prog-

rama CadnaA, kurioje įdiegtos triukšmo skaičiavimo metodikos, patvirtintos Europos Parla-

mento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB, o rezultatų atitikimas realiai situacijai priklauso nuo 

skaičiavimo standarto ir įvesties duomenų tikslumo.  

Matematiniai skaičiavimų bei tyrimų metodai yra pakankamai tikslūs ir objektyvūs. 

10 Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išvados 

1. Suskaičiuotos aplinkos oro teršalo - kietųjų dalelių (KD10) – pažemio koncentracijos 

tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, nei UAB „Autokausta“ veiklos teritorijoje, nei už jos 

ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių verčių. 

2. Nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas nesukels taršos kvapais.  

3. Ūkinės veiklos įtakojamas dienos triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, 

neviršys nustatytų ribinių dydžių.  

http://www.dge-group.lt/
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4. Autotransporto įtakojamas dienos triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

neviršys nustatytų ribinių dydžių. 

5. Rekomenduojama sanitarinė apsaugos zona, kurios plotas 1,4317 ha, sutampa su UAB 

„Autokausta“ nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymui nuomojamo sklypo 

ribomis. Į rekomenduojamą SAZ gyvenamieji namai bei jų aplinka nepatenka. 

11 Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos ribos 

Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas – 1,4317 ha. Siūlomos SAZ ribos apima UAB 

„Autokausta“ PŪV teritoriją.  

12 Rekomendacijos dėl poveikio visuomenės sveikatai 

vertinimo stebėsenos, emisijų kontrolės 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio 

subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, UAB „Autokausta“ neatitinka ūkio sub-

jektų, kurie privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą. 

Pagal Taršos leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių reikalavimus, UAB „Au-

tokausta“ ūkinės veiklos vykdymui turės gauti taršos leidimą pagal 1 Priedo 3.1 punktą: „Ap-

dorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) lai-

komos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplin-

kos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 

priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą“.  
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